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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Πολλοί άνθρωποι έχουν συνεισφέρει σημαντικά και με διάφορους τρόπους στην ολοκλήρωση 

αυτής της διδακτορικής διατριβής. Θα ήθελα από τα βάθη της καρδιάς μου να εκφράσω την 

ευγνωμοσύνη και τις βαθιές ευχαριστίες μου στον κάθε έναν από αυτούς. 

  Πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της ερευνητικής επιτροπής για την εκπόνηση 

της διατριβής μου Δρ. Πέτρο Πασιαρδή, καθώς και τα μέλη της επιτροπής Δρ. Μαίρη Κουτσελίνη 

και Δρ. Λεωνίδα Κυριακίδη για τη συνεχή ενθάρρυνση, στήριξη και καθοδήγηση που μου πρόσφεραν 

σε όλα τα στάδια αυτού του ερευνητικού ταξιδιού μου. Οι πάντα χρήσιμες επισημάνσεις, οι εύστοχες 

παρατηρήσεις και οι εποικοδομητικές εισηγήσεις τους, άνοιγαν συνεχώς νέους δρόμους στην πορεία 

μου και καθιστούσαν όλο και πιο προσπελάσιμο τον όγκο και την πολυπλοκότητα της εργασίας που 

είχα να φέρω σε πέρας. Οι εμπειρίες που κέρδισα από αυτή τη συνεργασία μαζί τους ήταν μοναδικές 

και τους ευχαριστώ θερμά. 

  Ιδιαίτερες ευχαριστίες όμως οφείλω και στην πολυπρόσωπη ομάδα των ειδικών που έλαβαν 

μέρος στην έρευνα, προσφέροντας πρόθυμα το χρόνο και τις ιδέες τους. Οι ειδικοί αυτοί, παρά το 

μεγάλο φόρτο εργασίας που είχαν να αντιμετωπίσουν λόγω της θέσης ή των υψηλών καθηκόντων με 

τα οποία ήταν επιφορτισμένοι, συμμετείχαν με μεγάλη προθυμία σε όλες τις φάσεις της έρευνας, οι 

οποίες ομολογουμένως ήταν αρκετά απαιτητικές. Χωρίς τη δική τους συμβολή η έρευνα αυτή δεν θα 

μπορούσε ποτέ να ολοκληρωθεί. 

  Σε προσωπικό επίπεδο θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της οικογένειάς μου που 

μοιράστηκαν μαζί μου αυτό το πολύχρονο ταξίδι μου: τη σύζυγό μου Ειρήνη και τα παιδιά μου 

Νατάσα, Στέλιο και Άγγελο. Η υπομονή και η αγάπη τους μου έδιναν συνεχώς δύναμη και στήριξη. 

Ελπίζω τώρα να καταφέρω να αντισταθμίσω μερικά από εκείνα που τους είχα στερήσει.  

   Τέλος, στους γονείς μου θα ήθελα να εκφράσω την απέραντη ευγνωμοσύνη μου για όλα όσα με 

έχουν διδάξει με το παράδειγμα και τη ζωή τους. Ο πατέρας μου Στέλιος, που μόλις πρόσφατα έφυγε 

για το δικό του αιώνιο ταξίδι, ελπίζω εκεί που βρίσκεται τώρα να χαίρεται τα αγαθά της ενάρετης 

ζωής του και να είναι τόσο περήφανος για μας όσο είμαστε εμείς γι’ αυτόν.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η έρευνα αυτή κινείται στο χώρο των επιστημών του μέλλοντος (futures studies), 

επιχειρώντας να μελετήσει σε βάθος την όλη διαδικασία της πρόγνωσης του μέλλοντος στην 

εκπαίδευση. Ειδικότερα ενδιαφέρεται να αναπτύξει ένα συγκροτημένο μοντέλο στρατηγικής 

πρόγνωσης μέσα από μια προσπάθεια διερεύνησης της μελλοντικής πορείας και εξέλιξης του 

κυπριακού σχολείου μέχρι το έτος 2020. Προηγείται βέβαια η ανάλυση των κυρίαρχων εκείνων 

δυνάμεων και παραγόντων που κατευθύνουν σήμερα την πορεία προς το μέλλον, όχι μόνο του 

σχολείου αλλά και της κοινωνίας ευρύτερα. Ως τέτοιοι παράγοντες επισημαίνονται το φαινόμενο της 

παγκοσμιοποίησης, η σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας, η τάση ενοποίησης του ευρωπαϊκού 

χώρου, αλλά και συγκεκριμένες εκπαιδευτικές τάσεις και ιδέες που κυριαρχούν στο διεθνή χώρο και 

επηρεάζουν την πορεία του σχολείου προς το μέλλον. Ακολούθως, αξιοποιείται η τεχνική Delphi ως 

βασικό προγνωστικό εργαλείο και εμπλέκεται στην πρόγνωση της μελλοντικής πορείας και εξέλιξης 

του κυπριακού σχολείου μια ευάριθμη ομάδα ειδικών. Παράλληλα, μελετάται η αποτελεσματικότητα 

της συγκεκριμένης τεχνικής στην επίτευξη συναινετικών προγνώσεων. Το όλο ερευνητικό εγχείρημα 

καθοδηγείται βασικά από τα ακόλουθα πέντε ερευνητικά ερωτήματα: 

1. Σε ποιο βαθμό η τεχνική Delphi συμβάλλει στην επίτευξη συναίνεσης; 

2. Ποια μειονεκτήματα και ποια πλεονεκτήματα παρουσιάζει γενικά η εφαρμογή της τεχνικής 

Delphi;  

3. Ποιες στρατηγικές είναι αναγκαίο να εφαρμοστούν σήμερα για προληπτική αντιμετώπιση του 

μέλλοντος του κυπριακού σχολείου; 

4. Ποια προβλήματα είναι πιθανό να αντιμετωπίσει το κυπριακό σχολείο μέχρι το έτος 2020 και 

ποιος ο βαθμός δυσκολίας του κάθε ενός από αυτά; 

5. Ποιες αλλαγές και εξελίξεις είναι πιθανό να επισυμβούν στο κυπριακό σχολείο μέχρι το έτος 

2020 και πόσο επιθυμητή είναι η πραγματοποίησή τους; 
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Η συλλογή των δεδομένων για απάντηση των πιο πάνω ερωτημάτων έγινε μέσα από τρεις 

διαφορετικές φάσεις ή γύρους στους οποίους είχε εμπλακεί μια ομάδα 50 συνολικά ατόμων. Στην 

ομάδα αυτή συμμετείχαν η ανώτατη ιεραρχία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (11 άτομα), 

πανεπιστημιακοί (9 άτομα), εκπαιδευτικοί (11 άτομα), αντιπροσωπευτικοί φορείς της κοινωνίας (11 

άτομα) και μεμονωμένα άτομα με σημαντικές εμπειρίες στο χώρο της κυπριακής εκπαίδευσης αλλά 

και επιρροή στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής ή τη λήψη αποφάσεων (8 άτομα). Στον 

πρώτο γύρο της έρευνας είχε επιδιωχθεί, μέσα από ατομικές συνεντεύξεις με τους συμμετέχοντες, να 

έλθουν στην επιφάνεια συγκεκριμένες ιδέες για το μέλλον του κυπριακού σχολείου (στρατηγικές 

προληπτικής αντιμετώπισης και προγνώσεις για προβλήματα και μελλοντικές αλλαγές), 

χρησιμοποιώντας την τεχνική της ιδεοθύελλας. Οι ιδέες αυτές αποτέλεσαν τη βάση του 

ερωτηματολογίου του δεύτερου γύρου, στο οποίο ουσιαστικά δινόταν η ευκαιρία σε όλους τους 

συμμετέχοντες να κρίνουν τις ιδέες που είχαν προταθεί στον προηγούμενο γύρο, χρησιμοποιώντας 

ισοδιαστημικές κλίμακες μέτρησης. Το ερωτηματολόγιο περιείχε δηλώσεις που αφορούσαν 

συγκεκριμένες στρατηγικές προληπτικής αντιμετώπισης του μέλλοντος για να κριθεί ο βαθμός 

αναγκαιότητας της εφαρμογής τους, και πιθανά μελλοντικά προβλήματα και αλλαγές στο κυπριακό 

σχολείο για να κριθεί ο βαθμός πιθανότητας να επισυμβούν στο μέλλον.  

Με βάση τα αποτελέσματα του δεύτερου γύρου ετοιμάστηκε το ερωτηματολόγιο του τρίτου 

και τελευταίου γύρου της έρευνας με σκοπό την ανατροφοδότηση των συμμετεχόντων και την τελική 

κρίση των δηλώσεων. Σε αυτό συμπεριελήφθησαν οι επικρατέστερες δηλώσεις του προηγούμενου 

ερωτηματολογίου, ώστε οι συμμετέχοντες να έχουν την ευκαιρία να τις κρίνουν ξανά, έχοντας όμως 

τη φορά αυτή στη διάθεσή τους τόσο τις επιλογές της ομάδας (διάμεσος) όσο και τις δικές τους 

ατομικές επιλογές για κάθε δήλωση στον προηγούμενο γύρο. Παράλληλα δινόταν η ευκαιρία για 

επιπρόσθετες κρίσεις, όπως ο βαθμός δυσκολίας των μελλοντικών προβλημάτων και ο βαθμός 

επιθυμίας να συμβεί η κάθε αλλαγή. Στην περίπτωση μάλιστα των αλλαγών, που ήταν και η 
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πολυπληθέστερη ομάδα δηλώσεων, καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε αυτές να παρουσιάζονται 

ομαδοποιημένες σε επιμέρους θεματικές ενότητες, με τη συμβολή και μιας τετραμελούς ομάδας από 

τους συμμετέχοντες. 

Η συμμετοχή στους δύο τελευταίους γύρους της έρευνας γινόταν μέσω του διαδικτύου, 

χρησιμοποιώντας ειδικό λογισμικό που είχε δημιουργηθεί αποκλειστικά για το σκοπό αυτό, για να 

μελετηθούν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα μιας τέτοιας πρακτικής. Για να μην αποκλειστούν 

όμως από την έρευνα άτομα που δεν είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο, έγιναν διευθετήσεις ώστε τα 

άτομα αυτά να μπορούν να λάβουν μέρος στην έρευνα με τον παραδοσιακό τρόπο συμπλήρωσης 

ερωτηματολογίων σε έντυπη μορφή. Για σκοπούς ελέγχου, εξάλλου, της εγκυρότητας των 

αποτελεσμάτων, τα ερωτηματολόγια του δεύτερου και τρίτου γύρου είχαν συμπληρωθεί ταυτόχρονα 

και από τρεις ξένους εμπειρογνώμονες, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η σύγκριση των 

αποτελεσμάτων που ακολούθησε έδειξε ότι δεν υπήρχαν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των Κυπρίων 

και των ξένων ειδικών, ενισχύοντας έτσι περαιτέρω την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων. 

Μετά την ολοκλήρωση και των τριών γύρων της έρευνας ακολούθησαν ατομικές 

συνεντεύξεις με αριθμό συμμετεχόντων, για να εκφράσουν απόψεις και εκτιμήσεις για την 

αποτελεσματικότητα της όλης μεθοδολογικής προσέγγισης στην οποία είχαν εμπλακεί. Η ανάλυση 

των απόψεων αυτών έδειξε ότι όντως η τεχνική Delphi, παρά τις επιμέρους αδυναμίες που 

παρουσιάζει, συνιστά έναν αποτελεσματικό μεθοδολογικό εργαλείο για τη διερεύνηση της 

μελλοντικής πορείας και ανάπτυξης του κυπριακού σχολείου. Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες 

συμβάλλει στην άρση των περιορισμών του χώρου και του χρόνου, διασφαλίζει την ανωνυμία του 

κάθε συμμετέχοντα και παρέχει την ευκαιρία για ανατροφοδότηση και αναθεώρηση των επιλογών 

στην πορεία. Η διεκπεραίωσή της μάλιστα μέσω του διαδικτύου παρέχει επιπρόσθετα πλεονεκτήματα 

τόσο στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων όσο και στη γρήγορη αποστολή και επεξεργασία των 

απαντήσεων. Ως βασικό, από την άλλη, μειονέκτημα στην όλη τεχνική χρεώνεται η απουσία 
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ευκαιριών για επικοινωνία και προσωπική αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά και το 

χρονοβόρο της όλης διαδικασίας. Όσον αφορά τη συμβολή της στην επίτευξη συναίνεσης, παρόλο 

που φαίνεται να συμβάλλει στη βελτίωση των δεικτών σύγκλισης, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι από 

μόνη της μπορεί να εξασφαλίσει απόλυτη συναίνεση, ιδίως όταν από την αρχή εκδηλώνεται μεγάλη 

διχογνωμία στις εκτιμήσεις των συμμετεχόντων. Η επίτευξη αυθεντικής συναίνεσης, επομένως, είναι 

συνάρτηση πολλών παραγόντων και όχι μόνο της τεχνικής που θα χρησιμοποιηθεί. Η τεχνική Delphi 

μπορεί να είναι ένας από αυτούς τους παράγοντες, όχι όμως και ο μόνος. Σύμφωνα με τα ευρήματα 

της έρευνας αυτής ένας άλλος σημαντικός παράγοντας είναι η ίδια η φύση της αξιολογικής κρίσης 

που επιχειρείται αλλά και το περιεχόμενο της δήλωσης που κρίνεται και ο βαθμός αβεβαιότητας που 

εμπεριέχει. Στην περίπτωση της κρίσης του βαθμού αναγκαιότητας των στρατηγικών φάνηκε ότι 

υπήρχε από την αρχή συναίνεση μεταξύ των ερωτώμενων, σε αντίθεση με την κρίση του βαθμού 

πιθανότητας των προβλέψεων, όπου παρουσιάζονταν μεγάλες διαφοροποιήσεις, κυρίως όταν οι 

προβλέψεις αναφέρονταν σε λεπτομερείς αλλαγές. Αντίθετα όταν κρίνονταν γενικά χαρακτηριστικά 

του μελλοντικού σχολείου υπήρχε σχεδόν καθολική συναίνεση τόσο στο βαθμό πιθανότητας όσο και 

στο βαθμό επιθυμίας. Στην περίπτωση του βαθμού επιθυμίας, το ποσοστό συναίνεσης ήταν αισθητά 

μεγαλύτερο ακόμα και στις προβλέψεις που αναφέρονταν σε λεπτομερείς αλλαγές, αφού αυτές 

εμπεριείχαν περισσότερο το στοιχείο της αυτονόητης καθολικής αποδοχής ή απόρριψης.  

Η επίτευξη συναίνεσης στα γενικά χαρακτηριστικά του μελλοντικού κυπριακού σχολείου, 

στην αναγκαιότητα των στρατηγικών προληπτικής αντιμετώπισης, στο βαθμό επιθυμίας των 

επιμέρους προβλέψεων αλλά και στο βαθμό πιθανότητας για πραγματοποίηση ενός σημαντικού 

αριθμού τέτοιων προβλέψεων, δείχνει ότι η ομάδα που συγκροτήθηκε ήταν τελικά αποτελεσματική 

στο να προβεί σε συναινετικές προβλέψεις και εκτιμήσεις για το μελλοντικό σχολείο, παρά τις 

επιμέρους διαφορές που έχουν καταγραφεί. Αυτό ενισχύει σημαντικά την εσωτερική αξιοπιστία της 

όλης διαδικασίας που έχει ακολουθηθεί. Θα πρέπει παράλληλα να κατανοηθεί ότι η επίτευξη 
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συναίνεσης δεν είναι αυτοσκοπός και ούτε πρέπει να επιδιώκεται εκεί που αυτή δεν μπορεί να 

επιτευχθεί. Είναι χρησιμότερο στις περιπτώσεις αυτές να καταγράφονται και να αναλύονται οι 

αυθεντικές εκτιμήσεις, έστω και αν είναι αποκλίνουσες, γιατί και αυτές μπορούν να συμβάλουν στην 

καλύτερη κατανόηση και αντιμετώπιση του μέλλοντος. 

Έναν από τα βασικά ευρήματα της έρευνας, αναφορικά με το μελλοντικό κυπριακό σχολείο, 

σχετιζόταν με την ανάγκη για ανάπτυξη συγκεκριμένων στρατηγικών για προληπτική αντιμετώπιση 

των προκλήσεων του μέλλοντος. Ως οι πιο αναγκαίες τέτοιες στρατηγικές υποδείχθηκαν η ίδρυση 

φορέα για στρατηγικό σχεδιασμό της εκπαίδευσης, η επιστημονικά τεκμηριωμένη ανάλυση και 

αξιολόγηση των αναγκών του συστήματος, η αναδιάρθρωση της διοικητικής δομής του αρμόδιου 

υπουργείου, η προτεραιότητα στην έρευνα, η συστηματική παρακολούθηση των εξελίξεων στον 

παγκόσμιο εκπαιδευτικό χώρο, η ετοιμασία ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης σε 

βάθος χρόνου και η συστηματική στρατηγική πρόγνωση του μέλλοντος. 

Οι συμμετέχοντες είχαν επίσης εκτιμήσει ότι τα επικρατέστερα προβλήματα που αναμένεται 

να αντιμετωπίσει το κυπριακό σχολείο στο μέλλον θα έχουν σχέση με την έξαρση της μαθητικής βίας 

και παραβατικότητας, την ιδεολογική σύγχυση για το φιλοσοφικό προσανατολισμό της εκπαίδευσης, 

την εξάπλωση των ναρκωτικών στα σχολεία και τις δυσκολίες προσαρμογής του εκπαιδευτικού 

συστήματος στις νέες τεχνολογίες. 

Από την περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων προέκυψε επίσης ότι τα τέσσερα πιο πιθανά 

χαρακτηριστικά του μελλοντικού κυπριακού σχολείου έχουν σχέση με την εξάπλωση του φαινομένου 

της μαθητικής βίας και παραβατικότητας, την πορεία σύγκλισης με τα τεκταινόμενα στο ευρωπαϊκό 

σχολείο, την έμφαση στη συνεχή αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και την προσπάθεια 

σύγκλισης του σχολείου με την κοινωνία της πληροφορίας. Τα τέσσερα πιο επιθυμητά 

χαρακτηριστικά αναφέρονται στη συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού, την ανάδειξη του σχολείου 

σε οργανισμό που καινοτομεί και μαθαίνει συνεχώς, τη συνεχή αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 
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και τον ανασχεδιασμό των ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων. Τα τέσσερα χαρακτηριστικά 

που συγκέντρωσαν ταυτόχρονα ψηλό βαθμό πιθανότητας και επιθυμίας να αποτελέσουν 

χαρακτηριστικά του μελλοντικού σχολείου αναφέρονται στη συμπόρευση με το ευρωπαϊκό σχολείο, 

τη συνεχή αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, τη συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού και τη 

σύγκλιση του σχολείου με την κοινωνία της πληροφορίας.  

Αναλύοντας περαιτέρω τα γενικά χαρακτηριστικά του μελλοντικού κυπριακού σχολείου, 

όπως έχουν προκύψει από την έρευνα, εντοπίστηκε να υπάρχει σχεδόν σε όλα στατιστικά σημαντική 

απόκλιση όσον αφορά το βαθμό επιθυμίας και το βαθμό πιθανότητας να συμβούν. Η απόκλιση αυτή 

δημιουργεί την ανάγκη για προληπτική δράση και σχεδιασμό όσον αφορά τα χαρακτηριστικά αυτά, 

ώστε ο βαθμός πιθανότητας να συγκλίνει περισσότερο με το βαθμό επιθυμίας. Όσο μάλιστα 

μεγαλύτερη είναι η απόκλιση τόσο μεγαλύτερες είναι και οι ανάγκες που δημιουργούνται, οι οποίες 

θα πρέπει με τη βοήθεια της διαδικασίας του στρατηγικού σχεδιασμού να μεταφραστούν σε 

συγκεκριμένα σχέδια προληπτικής δράσης για σμίκρυνση και εξάλειψη της απόκλισης. Συγκεκριμένα 

παρουσιάζεται η ανάγκη για μείωση των πιθανοτήτων εμφάνισης των χαρακτηριστικών που 

περιγράφουν την έξαρση της μαθητικής βίας και την υιοθέτηση γραφειοκρατιστικών προσεγγίσεων 

στο εκπαιδευτικό σύστημα. Από την άλλη είναι εμφανής η ανάγκη για αύξηση των πιθανοτήτων 

εμφάνισης των χαρακτηριστικών που σχετίζονται με τη μετεξέλιξη του σχολείου σε οργανισμό που 

μαθαίνει, την έμφαση στην επιμόρφωση του προσωπικού, την αποκέντρωση, την αναδόμηση της 

λειτουργίας του σχολείου και των προγραμμάτων του, το άνοιγμα στην τοπική κοινωνία,  το άνοιγμα 

στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, την έμφαση στην αξιολόγηση, τη σύγκλιση με την κοινωνία της 

πληροφορίας και τη συμπόρευση με το ευρωπαϊκό σχολείο. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αρκετά από τα πιο πάνω χαρακτηριστικά επισημαίνονται και 

μέσα από άλλες παρόμοιες προσπάθειες σε διεθνές επίπεδο, ενώ έχουν επαληθευθεί σε μεγάλο βαθμό 

και από την πρόσφατη έκθεση των εμπειρογνωμόνων για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στην 
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Κύπρο, η οποία ακολούθησε χρονικά την παρούσα έρευνα, ενισχύοντας έτσι περαιτέρω την 

εξωτερική εγκυρότητα των αποτελεσμάτων. Μέσα επίσης από τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 

επιβεβαιώνεται ότι οι δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης και η σύγχρονη κοινωνία της γνώσης 

συγκαταλέγονται ανάμεσα στους παράγοντες εκείνους που αναμένεται να επηρεάσουν σε μεγάλο 

βαθμό τη μελλοντική πορεία και εξέλιξη του κυπριακού σχολείου. Ταυτόχρονα είναι εμφανείς και οι 

επιδράσεις που θα δεχθεί το μελλοντικό σχολείο από τα τεκταινόμενα στον ευρύτερο ευρωπαϊκό 

χώρο ως αποτέλεσμα των προσπαθειών για την ευρωπαϊκή ενοποίηση, καθώς και από τις 

συνεχιζόμενες προσπάθειες για επίλυση του κυπριακού προβλήματος και τα συνακόλουθα ανοίγματα 

στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. Εμφανείς όμως είναι και οι επιδράσεις από διάφορες επιμέρους 

εκπαιδευτικές τάσεις και ρεύματα που κυριαρχούν σήμερα στο παγκόσμιο. 

Η όλη διαδικασία πρόγνωσης που έχει ακολουθηθεί στην έρευνα αυτή μας επιτρέπει να 

σχηματοποιήσουμε ένα μοντέλο στρατηγικής πρόγνωσης, που έχει ως βασικούς άξονες τη 

στοχαστική πρόγνωση, την εκτίμηση του βαθμού επιθυμίας και του βαθμού πιθανότητας για κάθε 

πρόγνωση, την επισήμανση του χάσματος ή της απόκλισης που υπάρχει και τη συγκεκριμενοποίηση 

των αναγκών και των προτεραιοτήτων για προληπτική δράση. Η επισήμανση των αναγκών αυτών 

διευκολύνει τη διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασμού, ώστε να επικεντρωθεί στις ανάγκες που 

έχουν προκύψει, να ιεραρχήσει ανάλογα τις προτεραιότητες δράσης, να αναπτύξει συγκεκριμένα 

σχέδια δράσης και να διασφαλίσει τελικά ότι το επιθυμητό και ευκταίο θα καταστεί στον ίδιο βαθμό 

και πραγματοποιήσιμο. Επομένως, η πρόγνωση μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία δεν γίνεται χάριν της 

πρόγνωσης, αλλά γίνεται για να επισημάνει τις ανάγκες και να οριοθετήσει τις προτεραιότητες του 

στρατηγικού σχεδιασμού για καλύτερη αντιμετώπιση του μέλλοντος. Ειδικότερα, το συγκεκριμένο 

μοντέλο στρατηγικής πρόγνωσης που έχει αναπτυχθεί, μπορεί να εμπλουτίσει σημαντικά τις εισροές 

και κατ’ επέκταση τις διαθέσιμες επιλογές στην όλη διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασμού της 
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εκπαίδευσης, υποβοηθώντας έτσι την ορθολογική ανάπτυξη και διαχείριση του μέλλοντος του 

κυπριακού σχολείου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Εισαγωγή 

 

 

Παρά τις δυσκολίες που εκ φύσεως παρουσιάζει η προσπάθεια για πρόγνωση του 

μέλλοντος είναι αρκετοί οι ερευνητές που επιχειρούν σήμερα κάτι τέτοιο, στη βάση της λογικής 

ότι το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει αλλά κάτι που δημιουργείται κάθε φορά που ο 

άνθρωπος είναι δημιουργικός και προσπαθεί ο ίδιος να φτιάξει και να οικοδομήσει το μέλλον του 

(Blackman, 1999˙ Buchen, 1999). Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’90 οι έρευνες για 

πρόγνωση του μέλλοντος είχαν εξαπλωθεί σε μεγάλο βαθμό (Blind κ.ά., 1999), με πρωτεργάτες 

μάλιστα αρκετές κυβερνήσεις κρατών, όπως η Μεγάλη Βρετανία, Γερμανία, Ολλανδία, ΗΠΑ και 

Ιαπωνία (Grupp και Linstone, 1999˙ Horton, 1999). Οι χώρες αυτές είχαν αναπτύξει και 

συνεχίζουν να αναπτύσσουν μεγάλα εθνικά προγράμματα για πρόγνωση των πιθανών 

μελλοντικών εξελίξεων σε πολλούς τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας.  

Ο σκοπός της πρόγνωσης δεν είναι να μαντέψει ή να προφητέψει το μέλλον αλλά να 

βοηθήσει στη διαμόρφωση και την οικοδόμησή του, αφού μέσα από την όλη διαδικασία της 

πρόγνωσης μας παρέχεται, σύμφωνα με το Jouvenel (2000), η δυνατότητα να εξετάσουμε τον 

κόσμο του αύριο ως κάτι που δημιουργούμε, παρά ως κάτι που έχει ήδη αποφασιστεί εκ των 

προτέρων ή ως κάτι που μοιάζει με ένα μυστήριο που καλούμαστε απλώς να ξεδιαλύνουμε. Το 

μέλλον συνεπώς δεν μπορεί να θεωρηθεί ως κάτι το απόλυτα προκαθορισμένο αλλά ως κάτι που 

μπορεί να διαμορφωθεί ή να δημιουργηθεί από τον ίδιο τον άνθρωπο (Anderson κ.ά, 1997). Οι 

ραγδαίες αλλαγές εξάλλου και η αβεβαιότητα που χαρακτηρίζουν τον κόσμο μας σήμερα 

επιβάλλουν ακόμη περισσότερο την υιοθέτηση μεθόδων πρόγνωσης οι οποίες να προλαμβάνουν 

και να διαμορφώνουν ανάλογα τις αλλαγές αυτές (Remus κ.ά., 1996).  
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Μια τέτοια προσέγγιση βασίζεται στην αντίληψη ότι η πρόγνωση προμηθεύει τον άνθρωπο 

με σημαντικά εφόδια που τον καθιστούν περισσότερο ικανό και έτοιμο να αντιμετωπίσει πιο 

αποτελεσματικά το μέλλον. Βέβαια κανένας δεν μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια το μέλλον, 

εκείνο όμως που μπορεί να κάνει είναι «να κοιτάξει μπροστά και να στοχαστεί τι είναι πιθανό να 

συμβεί, έτσι ώστε να είναι καλύτερα προετοιμασμένος να  το αντιμετωπίσει» (ICM, 2000, σ. i). Ο 

Inayatullah (2002) εισηγείται σχετικά ότι θα πρέπει να μετακινηθούμε από την απλή πρόβλεψη 

στην προβλεπτική διαδραστική μάθηση, διατυπώνοντας εναλλακτικά σενάρια για το μέλλον τα 

οποία θα συμβάλλουν στη δημιουργία ενός οργανισμού γνώσης και μάθησης που θα είναι 

προσανατολισμένος στο μέλλον. Τέτοια σενάρια βοηθούν τους οργανισμούς να παίρνουν τις 

αποφάσεις που αφορούν το μέλλον στο παρόν (Major κ.ά., 2001). 

Ο Slaughter (1995, σ.48), περιγράφει την όλη διαδικασία της πρόγνωσης του μέλλοντος ως 

μια διαδικασία που στοχεύει στη διερεύνηση των ορίων της αντίληψης με τέσσερις διαφορετικούς 

τρόπους: αποτιμώντας τις επιπτώσεις των πράξεων και των αποφάσεων του παρόντος 

(συμπερασματική αποτίμηση), ανιχνεύοντας και αποφεύγοντας προβλήματα πριν να συμβούν 

(πρώιμη προειδοποίηση και καθοδήγηση), μελετώντας τις επιπτώσεις μελλοντικών γεγονότων στο 

παρόν (διαμόρφωση προληπτικής στρατηγικής), και, διατυπώνοντας επιθυμητές μελλοντικές 

καταστάσεις (κανονιστικά σενάρια). Ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει και ο ακόλουθος ορισμός που 

δίνει για την πρόγνωση του μέλλοντος: 

Η πρόγνωση δεν είναι η ικανότητα να προφητέψουμε το μέλλον... είναι έναν 

έμφυτο χαρακτηριστικό γνώρισμα του ανθρώπου το οποίο του επιτρέπει να 

αποτιμήσει τα υπέρ και τα κατά, να αξιολογήσει διάφορες πορείες δράσης και να 

περιλάβει πιθανές εξελίξεις σε κάθε επίπεδο με αρκετή πραγματικότητα και νόημα 

για να τις χρησιμοποιήσει ως βοηθήματα στη λήψη αποφάσεων... Ο πιο απλός 

πιθανός ορισμός είναι: άνοιγμα στο μέλλον με κάθε διαθέσιμο μέσο, ανάπτυξη 

απόψεων για τις μελλοντικές επιλογές και επιλογή μεταξύ αυτών. 

(Slaughter, 1995, σ.1). 
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Η πρόγνωση του μέλλοντος στην εκπαίδευση 

  Η προσπάθεια για πρόγνωση του μέλλοντος, παρά τις εγγενείς αδυναμίες που παρουσιάζει, 

βρίσκει εφαρμογή σε πλείστους τόσους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Ένας τέτοιος 

τομέας είναι και η εκπαίδευση, ιδιαίτερα σήμερα που αυτή επηρεάζεται όσο ποτέ προηγουμένως 

από το σύγχρονο σκηνικό της ρευστότητας και της συνεχούς αλλαγής και δέχεται συχνά σφοδρή 

κριτική που φτάνει μέχρι και τα όρια της αμφισβήτησης (Druker, 1994 Hammond, 2000). 

Ενδεικτική αυτής της κριτικής είναι και η άποψη ότι: 

Το σημερινό σύστημα υποχρεωτικής εκπαίδευσης εξακολουθεί ακόμα να είναι σε 

μεγάλο βαθμό βασισμένο στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της μοντέρνας 

βιομηχανικής κοινωνίας, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο 

Πόλεμο, και ως τέτοιο αδυνατεί να προσφέρει στον καθένα εκείνο που χρειάζεται 

για να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις του σημερινού διαρκώς μεταβαλλόμενου 

κόσμου. Τα καθιερωμένα μοντέλα εκπαίδευσης όπως εφαρμόστηκαν στη δεκαετία 

του 1970 και του 1980 δεν ανταποκρίνονται πλέον στις ανάγκες της σημερινής 

μετα-μοντέρνας κοινωνίας. 

(Rubin & Linturi, 2001, σ.268) 

 

Οι Russell & Holkner (2000),  προχωρώντας ακόμα ένα βήμα πιο πέρα επισημαίνουν ότι 

τα παραδοσιακά συμβατικά σχολεία ανήκουν περισσότερο στη βιομηχανική εποχή, σε αντίθεση 

με τα εικονικά σχολεία (virtual schools), τα οποία αξιοποιούν στο έπακρο τις δυνατότητες που 

προσφέρει σήμερα το διαδίκτυο και η σύγχρονη τεχνολογία και μπορούν έτσι να χαρακτηριστούν 

ως πιο κατάλληλα για την εποχή της πληροφορίας. Υποστηρίζουν μάλιστα ότι βρισκόμαστε στο 

τέλος της εποχής του συμβατικού σχολείου, όπως το γνωρίζουμε μέχρι σήμερα και στην αρχή 

μιας διαδικασίας μετασχηματισμού του σχολείου. Ενισχυτική της άποψης αυτής είναι και η 

πρόβλεψη ότι μέσα στον 21
ο
 αιώνα τα εικονικά σχολεία θα εξαπλωθούν τόσο ώστε οι 

περισσότεροι μαθητές στον κόσμο θα εκπαιδεύονται σε αυτά παρά στα παραδοσιακά σχολεία 

(Doheny-Farina, 1996).  

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι σήμερα όλοι αναμένουν από το σχολείο πολύ περισσότερα από 

όσα ανέμεναν στο παρελθόν (OECD, 2001b), τη στιγμή μάλιστα που αυτό είναι αναγκασμένο να 

δραστηριοποιείται και να λειτουργεί μέσα σ’ έναν εξαιρετικά δύσκολο και πολύπλοκο κόσμο, 
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υφιστάμενο καταιγιστικές πιέσεις πανταχόθεν. Άλλο τόσο δεν χωράει αμφιβολία ότι αυτοί που 

παίρνουν τις αποφάσεις και σχεδιάζουν το μέλλον της εκπαίδευσης βρίσκονται σήμερα 

αντιμέτωποι με τρομερές δυσκολίες και διλήμματα (Bork, 2000). Τα διλήμματα αυτά, σε 

αντιδιαστολή με τα συνηθισμένα προβλήματα και δυσκολίες, είναι πολύ δύσκολο να λυθούν με 

βάση τα υφιστάμενα πλαίσια και την υπάρχουσα εμπειρία και πολιτική, «είναι ενδημικά στους 

οργανισμούς και λειτουργούν ως αέναες γενεσιουργικές δυνάμεις για αλλαγή» (Hoy & Miskel, 

1996, σ.417). 

Όπως παρατηρούν οι Hoy & Miskel (1996) «όσο πιο πολύπλοκο και ασταθές είναι το 

περιβάλλον τόσο μεγαλύτερη είναι και η αβεβαιότητα για το σχολείο ως οργανισμό» (σ.208). Το 

μέγεθος αυτής της αβεβαιότητας καθορίζεται από το είδος, τη σαφήνεια και την ποσότητα της 

πληροφόρησης που έχουν οι αρμόδιοι του οργανισμού για τις τάσεις και τις αλλαγές στις 

περιβαλλοντικές συνθήκες. Η αβεβαιότητα αυτή παράγει προβληματικές καταστάσεις και 

δημιουργεί περιβαλλοντική αστάθεια, η οποία μπορεί να ελεγχθεί με την αξιοποίηση των 

στρατηγικών σχεδιασμού και πρόγνωσης του μέλλοντος (Hoy & Miskel, 1996, σ.214). Με τις 

στρατηγικές αυτές υποβοηθείται η πρόληψη των περιβαλλοντικών αλλαγών που είναι δυνατό να 

επηρεάσουν το σχολείο και διευκολύνεται η ανάληψη δράσης για περιορισμό των αρνητικών 

συνεπειών τους. Σύμφωνα εξάλλου με το Robbins (1983), οι υπεύθυνοι της εκπαίδευσης έχουν 

μια ευκαιρία να μειώσουν την αβεβαιότητα και την περιβαλλοντική αστάθεια που ενυπάρχει στο 

χώρο, στο βαθμό που μπορούν να προβλέψουν με επιτυχία τις αλλαγές και τις διακυμάνσεις του 

περιβάλλοντος. 

Οι σύγχρονες απόψεις για πρόγνωση και σχεδιασμό του μέλλοντος στο χώρο του σχολείου 

είναι ταυτισμένες με την εκπεφρασμένη εδώ και αρκετό καιρό θέση του Φράγκου (1992) ότι στην 

παιδαγωγική «πρέπει να αναποδογυρίζουμε το χρόνο, από το μέλλον δηλαδή να ερχόμαστε στο 

παρόν κι όχι όπως συνήθως κάνουμε από το παρελθόν να καθορίζουμε το παρόν» (σ.44). Η θέση 

αυτή ενισχύεται και από τη διαπίστωση του Πασιαρδή (1999) ότι στην εκπαίδευση θα πρέπει να 
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προβλέπουμε συνεχώς το μέλλον, αφού «για να βιώσουμε το παρόν πρέπει να είμαστε σε θέση να 

οραματιστούμε το μέλλον»(σ.139). Μπορεί, όπως επισημαίνει ο Φράγκος (1992) το σχολείο του 

μέλλοντος να φαίνεται, ως σύλληψη, κάτι το ουτοπικό, όμως οι προσεγγίσεις που γίνονται προς 

αυτό έχουν επιστημολογική νομιμότητα και εκπαιδευτική αναγκαιότητα. Όπως χαρακτηριστικά 

τονίζει, οι ταχύτατοι αναπτυξιακοί ρυθμοί που ακολουθούν οι κοινωνίες μας νομιμοποιούν σε 

τέτοιο βαθμό την ανάγκη να βλέπουμε το παρόν και το παρελθόν με τα μάτια του μέλλοντος, ώστε 

η φουτουρολογία – η ενασχόληση δηλαδή με το άμεσο ή και με το απώτερο μέλλον – να 

καθίσταται ουσιαστικός ρυθμιστής σε πολλούς κλάδους επιστημών ή και κύρια περιοχή 

ενασχόλησης στην οποία η πρόβλεψη καθορίζει τις κινήσεις του τώρα, όπως π.χ. στην περιοχή της 

Οικονομίας ή και της Μετεωρολογίας. Κάνει επίσης λόγο για ένα νέο κλάδο των Παιδαγωγικών 

Επιστημών, την Προγνωστική Παιδαγωγική, η οποία: 

...παρακολουθώντας την κίνηση των ιδεολογιών, των κοινωνικών και οικονομικών 

αναζητήσεων των ανθρώπινων αναγκών και τις γενιές των τεχνολογικών 

επιτευγμάτων προσπαθεί να συνθέσει έναν προγνωστικό εκπαιδευτικό χάρτη ‘με 

χαμηλά και υψηλά βαρομετρικά εκπαιδευτικά μέτωπα’ ή ακόμα και παρόμοιο με 

τους οικονομολογικούς προγνωστικούς δείκτες, ώστε με βάση τις γενικότερα 

αναμενόμενες εξελίξεις να προσδιορίζεται η πολιτική που πρέπει να ακολουθηθεί 

στην εκπαίδευση ως στρατηγική ή επιχειρησιακή προσέγγιση. 

(Φράγκος, 1992, σ.44) 

 

Οι Davies & Ellison (2001) περιγράφοντας μια παρόμοια προσέγγιση για το σύγχρονο 

σχολείο υποστηρίζουν ότι ο στοχασμός για το μέλλον αποτελεί βασική προϋπόθεση για την 

οικοδόμηση μιας μελλοντικής προοπτικής για το σχολείο. Αναπτύσσοντας ένα συγκεκριμένο 

μοντέλο σχεδιασμού εισηγούνται την εμπλοκή των σχολείων σε τρεις διαφορετικές περιοχές 

δραστηριοτήτων σχεδιασμού, οι οποίες όμως λαμβάνουν χώρα ταυτόχρονα αλληλοεπιδρώντας και 

αλληλοσυμπληρώνοντας η μια την άλλη. Οι περιοχές αυτές αναφέρονται στην οικοδόμηση μιας 

μελλοντικής προοπτικής, στο στρατηγικό σχεδιασμό και στην ανάπτυξη λειτουργικών στόχων και 

σχεδίων. Η μελλοντική προοπτική του σχολείου είναι ακριβώς το αποτέλεσμα του στοχασμού για 

το μέλλον του σχολείου, ο οποίος προσδιορίζει τις μακροπρόθεσμες θεμελιώδεις αλλαγές στο 
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εκπαιδευτικό αλλά και το ευρύτερο περιβάλλον του σχολείου, χαρτογραφεί τις πιθανές 

αντιδράσεις του οργανισμού στις αλλαγές αυτές και εξασφαλίζει την πληρέστερη κατανόησή 

τους. Στη βάση αυτής της μελλοντικής προοπτικής του σχολείου που οικοδομείται σιγά-σιγά, 

αναπτύσσεται ο στρατηγικός σχεδιασμός και τα λειτουργικά σχέδια δράσης.  

  Αποδίδοντας επίσης μεγάλη σημασία στην προοπτική του μέλλοντος για το σχεδιασμό στην 

εκπαίδευση ο Chong (1996) αναφέρεται σε μια διαδικασία σχεδιασμού για το μέλλον του 

σχολείου που εξελίσσεται μέσα από πέντε φάσεις. Στην πρώτη φάση, μέσω της τεχνικής της 

ιδεοθύελλας παράγεται ένας αριθμός τάσεων που είναι πιθανό να επηρεάσουν την εκπαίδευση, 

ενώ σε ένα δεύτερο στάδιο εισάγεται η τεχνική Delphi για να ιεραρχηθούν και να εντοπισθούν οι 

πιο πιθανές από τις τάσεις αυτές. Ακολούθως, εξετάζονται κατά συστηματικό τρόπο οι πιθανές 

τάσεις και αναλύονται οι πολλαπλές συνέπειες και επιπτώσεις της κάθε μιας από αυτές, ενώ στη 

συνέχεια επιχειρείται η ανάλυση των αλληλεπιδράσεων και των αλληλοσυσχετίσεων που 

αναπτύσσονται μεταξύ των συνεπειών  αυτών. Η πληροφόρηση που προκύπτει από τις τέσσερις 

πρώτες φάσεις του πιο πάνω μοντέλου σχεδιασμού συνιστά τη βάση για την τελευταία φάση η 

οποία αφορά τη δημιουργία ενός ευφάνταστου σεναρίου για το μέλλον του σχολείου. 

  Με δεδομένο ότι ζούμε σε μια εποχή «ανοικτών συστημάτων» (Anderson, 1999) και ότι το 

σχολείο αποτελεί έναν τέτοιο ανοικτό κοινωνικό σύστημα (Bennis κ.ά., 1976˙ Katz & Kahn, 

1978), το μέλλον του δεν μπορεί παρά να είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και στενά συνυφασμένο με 

το μέλλον της ευρύτερης κοινωνίας, εντός της οποίας λειτουργεί και πραγματώνει τους στόχους 

του. Όπως πολύ εύστοχα έχει επισημανθεί, σήμερα, περισσότερο ίσως από ποτέ, για να 

κατανοήσουμε και να ερμηνεύσουμε όσα συμβαίνουν ή θα συμβούν στο εσωτερικό των 

εκπαιδευτικών συστημάτων, θα πρέπει πρώτα να προσεγγίσουμε όσα συμβαίνουν έξω και μακριά 

από αυτά (Μπουζάκης, 2001). Τούτο βέβαια ισχύει διότι τα σχολεία ως ανοικτά συστήματα είναι 

ευαίσθητα στις επιδράσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος και οτιδήποτε συμβαίνει σε αυτό 

μπορεί να τα επηρεάσει, και αντιστρόφως (Hoy & Miskel, 1996, σ.203). Όπως γράφτηκε 
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χαρακτηριστικά «τα σύνορα της σχολικής μονάδας είναι διαπερατά και συνεπώς το σχολείο 

δέχεται την επίδραση του περιβάλλοντος αλλά και ασκεί επίδραση σ’ αυτό» (Θεοφιλίδης & 

Στυλιανίδης, 2000, σ. 28).  

Οι επισημάνσεις αυτές ισχυροποιούν την αντίληψη ότι τα εκπαιδευτικά δρώμενα και πολύ 

περισσότερο οι αναμενόμενες αλλαγές και εξελίξεις στον τομέα της εκπαίδευσης δεν μπορούν να 

προσεγγιστούν και να κατανοηθούν ερήμην του συγκείμενού τους, του ευρύτερου πολιτικού και 

κοινωνικοοικονομικού πλαισίου μέσα στο οποίο αυτά θα λάβουν χώρα και θα γνωρίσουν την 

καταξίωση ή την απαξίωση. Με βάση επίσης τη θεωρία των κοινωνικών συστημάτων 

αναπτύσσονται ανταλλαγές μεταξύ του περιβάλλοντος και του συστήματος εκπαίδευσης το οποίο 

δεν λειτουργεί σε κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό κενό, αφού επηρεάζεται από το ευρύτερο 

πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσεται αλλά και το επηρεάζει με τη σειρά του (Καζαμίας και 

Κασσωτάκης, 1995). Εξάλλου ο σχεδιασμός της εκπαίδευσης «διαμορφώνεται πάντα σε στενή 

συνάρτηση με το πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό συγκείμενο, άρα 

προσδιορίζεται από τις επικρατούσες καταστάσεις, τάσεις και αντιλήψεις στους τομείς αυτούς» 

(Κουτσελίνη, 2001, σ.243).  

Κατά συνέπεια το μέλλον του σχολείου και της εκπαίδευσης δεν μπορεί να προσεγγιστεί 

ως ξεκομμένο από τις μελλοντικές εξελίξεις εντός της κοινωνίας, αφού αρκετές από τις ορίζουσές 

του εκπηγάζουν μέσα από την ίδια την κοινωνία, στο πλαίσιο της οποίας η εκπαίδευση δρα και 

λειτουργεί ως θεραπαινίδα, λειτουργώντας ως «στυλοβάτης που στηρίζει την κοινωνία» (ΥΠΠ, 

1994, σ.xi), και συνιστώντας στην ουσία «την αιχμή του δόρατος του εκσυγχρονισμού» σύμφωνα 

με το Γάλλο πρώην Υπουργό Παιδείας Jean Pierre Chevenement (στο Καζαμίας 1995, σ. 572). Οι 

εξελίξεις βέβαια στην εκπαίδευση κάποτε είναι προσβάσιμες και κατ΄επέκταση προβλέψιμες, 

ιδίως όταν αναφέρονται στο εγγύς μέλλον, ενίοτε όμως  η πρόβλεψή τους καθίσταται δύσκολη και 

προβληματική, αφού είναι συνάρτηση πολλών αστάθμητων, ενδογενών και εξωγενών συνθηκών 

και παραγόντων. Αυτές οι ενδογενείς και εξωγενείς συνθήκες και παράγοντες είναι το αντικείμενο 
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της περιβαλλοντικής ανίχνευσης του σχολείου που προτείνει ο Chong (1996, σ.11) με στόχο «να 

αντληθούν δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν ως εισροές για το σχεδιασμό του μέλλοντος». 

Είναι γενικά αποδεκτό ότι η βασική αποστολή του σχολείου είναι να κοινωνικοποιήσει και 

να εφοδιάσει τους μαθητές με τις απαραίτητες εκείνες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που θα 

τους είναι χρήσιμες και αναγκαίες στην εκπλήρωση των κοινωνικών τους ρόλων ως ενηλίκων. Το 

σχολείο όμως είναι υποχρεωμένο να φέρει σε πέρας την αποστολή αυτή μέσα από δυο 

φαινομενικά αντίθετες ή παράδοξες λειτουργίες. Από τη μια θα πρέπει να μεταφέρει και να 

συντηρήσει τη συσσωρευμένη γνώση του παρελθόντος, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να προβλέψει 

το μέλλον και ιδιαίτερα τη γνώση, τις δεξιότητες και τις συμπεριφορές που οι σημερινοί μαθητές 

θα χρειάζονται όταν θα αναλάβουν τους ρόλους τους ως ενήλικες στην κοινωνία, και τότε να 

στραφεί στο παρόν για να βρει τρόπους ώστε να τους προετοιμάσει καλύτερα για την αυριανή 

κοινωνία (Holcomb, 1995). Κατά συνέπεια, η βαθύτερη ιχνηλάτηση και προσδιορισμός των 

εξελίξεων και των τάσεων που θα επικρατούν στην κοινωνία του μέλλοντος έχει άμεσες συνέπειες 

στο παρόν, αφού επιτρέπει στους υπεύθυνους της εκπαίδευσης «να κοιτάξουν μπροστά και να 

προλάβουν τις αλλαγές στην εξέλιξη των τάσεων που πιθανόν να έχουν επιδράσεις στα σχολεία 

μας...(αποφασίζοντας) κατά πόσο θα ακολουθήσουν, θα ανατρέψουν ή θα αποφύγουν τις τάσεις 

που εντοπίζονται» (Chong & Leong, 1998, σ.31). Παράλληλα, η επίγνωση των βασικών τάσεων 

που θα επικρατούν στη μελλοντική κοινωνία επιτρέπει στους ηγήτορες της εκπαίδευσης να 

προβούν στις ανάλογες μεταρρυθμίσεις, έτσι που να προετοιμάσουν καλύτερα τη νέα γενιά που 

εκπαιδεύουν σήμερα στα σχολεία για τις νέες συνθήκες που θα αντιμετωπίσουν μέσα στην 

αυριανή κοινωνία, ως πολίτες πλέον (Φράγκος 1992). Όπως πολύ εύστοχα έχει γραφτεί: 

Είναι απαραίτητο να μπορούμε να οραματιστούμε την κοινωνία μετά από 30, 40 ή 

50 χρόνια, όταν οι σημερινοί μαθητές θα είναι ενήλικες, για να είμαστε έτσι σε 

θέση να κάνουμε τις αναγκαίες εκείνες αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα, τις 

μεθόδους και τη διοίκηση της εκπαίδευσης, οι οποίες θα βοηθήσουν τα σημερινά 

παιδιά να επιβιώσουν στο παγκόσμιο πολυπολιτισμικό χωριό που λέγεται Γη. 

(Pashiardis, 2001, σ.8) 
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Στρατηγική πρόγνωση και στρατηγικός σχεδιασμός 

Μεγάλη ώθηση προς την κατεύθυνση της μελέτης των συνεπειών του μέλλοντος στο 

παρόν έδωσε και η ανάπτυξη των ιδεών του στρατηγικού σχεδιασμού που είχε ως βασική 

επιδίωξη να αυξήσει την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των οργανισμών, βελτιώνοντας 

τόσο τις τρέχουσες όσο και τις μελλοντικές τους λειτουργίες και παρέχοντας ένα γενικό πλαίσιο 

για τη δημιουργία ενός οράματος διαχείρισης του μέλλοντος (Baile, 1998). Σύμφωνα με τους 

Olsen και Eadie (1982) ο στρατηγικός σχεδιασμός συνήθως απαιτεί τη συλλογή πολλών 

πληροφοριών και τη δημιουργία και εξερεύνηση εναλλακτικών δράσεων ευρείας κλίμακας, 

δίνοντας έμφαση στις μελλοντικές συνέπειες των βραχυπρόθεσμων αποφάσεων. Τυπικά, 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: διαμόρφωση οράματος για τον οργανισμό, επισκόπηση του 

εξωτερικού περιβάλλοντος, εκτίμηση των εσωτερικών δυνατοτήτων και διαμόρφωση στόχων, 

οργάνων μέτρησης της απόδοσης και σχεδίων εφαρμογής. Η εφαρμογή έχει να κάνει με τη 

διαχείριση λεπτομερειών αναφορικά με το πώς θα αλλάξουν στο εγγύς μέλλον ή θα 

διαφοροποιηθούν οι οικονομικοί πόροι του οργανισμού, οι ανθρώπινοι πόροι, οι πληροφορίες και 

τα συστήματα ανταμοιβών μαζί με τη δομή και το χαρακτήρα του οργανισμού, έτσι που να 

επιτευχθούν οι μακροπρόθεσμοι στρατηγικοί στόχοι (Bourgeois, 1984˙ Campbell & Garnett, 

1989˙ Galbraith & Kazanjian, 1986˙ Hill & Jones, 1995˙ Roush & Ball, 1980).  

Όπως πολύ εύστοχα σημειώνει ο McCuskey (2003, σ.6), εφόσον ο στρατηγικός 

σχεδιασμός είναι η διαδικασία εκείνη μέσω της οποίας οι οργανισμοί χρησιμοποιούν τη διαθέσιμη 

πληροφόρηση ώστε να αναπτύξουν σχέδια και πλάνα που να επιτυγχάνουν την αποστολή τους, η 

πρόγνωση αποτελεί ένα θαυμάσιο εργαλείο στα χέρια των υπεύθυνων του οργανισμού για να 

εμπλουτίσουν αυτή τη διαδικασία. Συνεπώς, ενώ ο σχεδιασμός τείνει να επικεντρώνεται στην 

επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων, η πρόγνωση βοηθά τους υπεύθυνους των οργανισμών να 

οραματίζονται πολλαπλούς τέτοιους στόχους (Bordeaux,2001˙ Faherty, 1997˙ Friebel, 1999˙ 

Stilwell, 1999). Είναι ταυτόχρονα αυτονόητο ότι η διαδικασία της πρόγνωσης προηγείται της 
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διαδικασίας του σχεδιασμού, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στους υπεύθυνους του οργανισμού να 

εξετάσουν πολλά πιθανά σενάρια και να επιλέξουν τα καταλληλότερα για τον οργανισμό τους.  

Αυτή η διασύνδεση της πρόγνωσης με το στρατηγικό σχεδιασμό οδήγησε στην ανάπτυξη 

της έννοιας της στρατηγικής πρόγνωσης, που σύμφωνα με έναν ορισμό είναι η ικανότητα να 

δημιουργήσουμε μια συγκροτημένη, ποιοτική και λειτουργική άποψη για το μέλλον και να 

αξιοποιήσουμε τη γνώση που θα προκύψει ως αποτέλεσμα διορατικότητας προς όφελος του 

οργανισμού με διάφορους τρόπους, όπως είναι η επισήμανση συγκεκριμένων απειλών, η 

ανάπτυξη πολιτικής, η διαμόρφωση στρατηγικής και η ανάπτυξη νέων ιδεών και προσεγγίσεων 

(Slaughter, 1997). Η όλη τεχνική της στρατηγικής πρόγνωσης αποσκοπεί ουσιαστικά στην 

ανάπτυξη και διαμόρφωση μιας σωστής πολιτικής που να είναι βασισμένη πάνω σε μια συνεχή 

διαδικασία πρόβλεψης και σχεδιασμού εναλλακτικών σεναρίων, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα 

σε αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις να λαμβάνουν υπόψη διάφορες εναλλακτικές στρατηγικές 

για το μέλλον (Leigh, 2003). Η στρατηγική πρόγνωση είναι τελικά, σύμφωνα με τους Marsh κ.ά. 

(2002), η δύναμη εκείνη που βοηθά έναν οργανισμό να εντοπίσει εκείνα που πρέπει να αλλάξει 

σήμερα, ώστε να μπορέσει να φτάσει στην επιτυχία και να κρατηθεί ψηλά στο μέλλον. Όπως οι 

ίδιοι επισημαίνουν, η προσέγγιση αυτή εφαρμόζεται σήμερα με μεγάλη επιτυχία σε πολλούς 

ανερχόμενους και καινοτόμους οργανισμούς και εταιρείες όπως η Nokia, Shell και Ericsson. 

Πάνω σε παρόμοιες ιδέες στηρίζεται και το μοντέλο στρατηγικού στοχασμού και 

σχεδιασμού του μέλλοντος που εισηγείται η Liedtka (2000). Το μοντέλο αυτό που παρουσιάζεται 

στο Γράφημα 1.1 αναπτύσσεται σε δύο στάδια, το γνωστικό και το συμπεριφορικό. Στο γνωστικό 

στάδιο, με αφετηρία την τρέχουσα πραγματικότητα, αξιοποιείται η στρατηγική σκέψη και ο 

στοχασμός για να σχεδιάσουμε έναν επιθυμητό μέλλον για τον οργανισμό σε έναν ιδεατό-εικονικό 

επίπεδο. Η γνωστική αυτή διαδικασία του σχεδιασμού του μέλλοντος θα πρέπει, σύμφωνα με τη 

Liedtka, να είναι ευρέως συμμετοχική, να λαμβάνουν μέρος σ’ αυτήν πολλοί και να στηρίζεται 

Μά
ριο
ς Σ

. Σ
τυ
λια
νίδ
ης



 

 11 

στο διάλογο. Στο δεύτερο στάδιο που είναι το συμπεριφορικό οι σχεδιασμοί που έχουν ήδη 

αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια του γνωστικού σταδίου κατευθύνονται στο παρόν με στόχο την 

υλοποίηση. Αυτό επιδιώκεται μέσα από το στρατηγικό σχεδιασμό που στοχεύει στη διασφάλιση 

όλων εκείνων των δυνατοτήτων που θα επιτρέψουν την πραγματοποίηση του επιθυμητού 

μέλλοντος και το κλείσιμο έτσι του χάσματος μεταξύ του ιδεατού μέλλοντος και της τρέχουσας 

πραγματικότητας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 1.1: Μοντέλο στρατηγικού στοχασμού και σχεδιασμού του μέλλοντος 

 

Το μοντέλο στρατηγικού στοχασμού και σχεδιασμού της Liedtka (2000) καθιστά 

περισσότερο εμφανή και προφανή την εκτίμηση ότι ο σχεδιασμός είναι πάντοτε εκ φύσεως 

προσανατολισμένος στο μέλλον και την αλλαγή (Hargreaves & Hopkins, 1991), ενώ αναδεικνύει 

τη στενή διασύνδεση που ενυπάρχει μεταξύ των διαδικασιών πρόγνωσης και σχεδιασμού του 

μέλλοντος. Όπως επεξηγούν οι Waddell και Sohal (1994) η διαδικασία της πρόγνωσης 

χρησιμοποιείται για να προβλέψει ή να περιγράψει αυτό που θα συμβεί, ενώ ο σχεδιασμός από την 

άλλη αξιοποιεί τα αποτελέσματα της πρόγνωσης για να ληφθούν οι καλύτερες αποφάσεις και να 

διαμορφωθούν οι καλύτερες επιλογές για τον οργανισμό. Επισημαίνουν επίσης ότι οι καλές 

προγνώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος μιας αποδοτικής και αποτελεσματικής διοίκησης, ενώ 

συνιστούν έναν εργαλείο που διαδραματίζει αποφασιστικό ρόλο στη στρατηγική και τακτική 

Ανάπτυξη δυνατοτήτων για 

πραγματοποίηση του επιθυμητού 

μέλλοντος 

Τρέχουσα 

Πραγματικότητ

α 

Επιθυμητό 

Μέλλον 

Στρατηγικός Σχεδιασμός: 

Στρατηγικός Στοχασμός: 

Δημιουργία ενός 

εικονικού-ιδεατού 

κόσμου 
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λήψη απόφασης, για να συμπεράνουν γενικά ότι η πρόγνωση του μέλλοντος και τα αποτελέσματά 

της συνιστούν στην ουσία τις εισροές στην όλη διαδικασία του σχεδιασμού.  

 

Οι επιστήμες του μέλλοντος  

Το όνειρο να μπορεί κάποιος να προβλέψει το μέλλον είναι τόσο παλιό όσο και η 

ανθρώπινη φύση (Μόδης, 1995). Σταθμό ωστόσο στην προσπάθεια του ανθρώπου για ανάπτυξη 

και βελτίωση των τρόπων και των τεχνικών εκείνων που θα του επέτρεπαν επιτέλους κάποιου 

είδους κυριαρχία ή έστω πρόσβαση στο άγνωστο μέλλον, αποτέλεσε η δημιουργία τον 

προηγούμενο αιώνα του ξεχωριστού κλάδου των επιστημών του μέλλοντος (futures studies), ο 

οποίος και αναζητεί τις τελευταίες δεκαετίες την ταυτότητά του ως ένας αυτόνομος επιστημονικός 

κλάδος (Slaughter,2002 Inayatullah, 2002). Οι επιστήμες του μέλλοντος συνίστανται σε ένα 

μείγμα θεωρητικής και εμπειρικής έρευνας, μεθοδολογίας, φιλοσοφίας και πολιτικής δράσης, 

αλλά στο βασικό τους πυρήνα εντοπίζεται μια επιστήμη σχεδιασμού, η οποία επιχειρεί να 

βοηθήσει σε έναν ορθολογικό σχεδιασμό του μέλλοντος (Niiniluoto, 2001). Η εργασία στην 

περιοχή αυτή εκτείνεται από την ανάπτυξη πρακτικών δράσεων μέχρι πολύπλοκων 

οικονομετρικών μεθόδων και μοντέλων σε μια προσπάθεια να γίνει καλύτερος ο κόσμος μέσα 

στον οποίο ζούμε (Bell, 1997).   

Βασική επιδίωξη των επιστημών του μέλλοντος είναι σήμερα η ανάπτυξη εναλλακτικών 

σεναρίων για το μέλλον αλλά και η διαμόρφωση οράματος για το επιθυμητό μέλλον (Stevenson, 

2001). Η προσπάθεια για μελέτη και διερεύνηση του μέλλοντος αποσκοπεί ουσιαστικά στην 

παροχή της αναγκαίας πληροφόρησης για τη διαμόρφωση των αντιλήψεων, των προσεγγίσεων και 

των εναλλακτικών διαθέσιμων επιλογών που αφορούν το μέλλον (Amara, 1991). Η μελέτη αυτή 

βοηθά τον άνθρωπο να κατανοήσει καλύτερα τις εναλλακτικές επιλογές ή τις προτιμήσεις του για 

τις πιθανές μελλοντικές εξελίξεις, να οραματιστεί το επιθυμητό μέλλον και να εργαστεί για την 
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πραγματοποίησή του (Bell 1993). Σύμφωνα με τους Hojer και Mattsson (2000) δυο είναι οι 

βασικοί λόγοι για μια τέτοια μελέτη του μέλλοντος. Ο πρώτος σχετίζεται με την επιθυμία να 

γνωρίσουμε τι θα φέρει το μέλλον μαζί του, ώστε να είμαστε σε θέση να προβούμε στις 

κατάλληλες ενέργειες και ρυθμίσεις ενόσω υπάρχει ακόμα καιρός. Ένας τέτοιος λόγος μπορεί να 

είναι το κίνητρο για τη δημιουργία μιας αρμόδιας για θέματα σχεδιασμού αρχής. Ο δεύτερος 

λόγος για τη μελέτη του μέλλοντος στηρίζεται στην πίστη ότι ο σχεδιασμός μπορεί να αλλάξει τις 

εξελίξεις. Με αυτή τη σκέψη το ενδιαφέρον για τις μελλοντικές εξελίξεις μπορεί να κατευθύνεται 

περισσότερο από την επιθυμία να αλλάξουμε την πορεία των εξελίξεων παρά να προσαρμοστούμε 

σ’ αυτή. Ο Glenn (2000) επισημαίνει σχετικά ότι η διεύρυνση της αντίληψης μας για το μέλλον 

μπορεί να μεταβάλει αυτά που πιστεύουμε για το αύριο και άρα να ασκήσει καθοριστική επίδραση 

σ’ αυτά που σκεφτόμαστε και πράττουμε σήμερα. 

Σύμφωνα με τους Saaty & Vargas (1991) υπάρχουν 4 βασικές προσεγγίσεις στις επιστήμες 

του μέλλοντος όσον αφορά την έρευνα για το μέλλον. Η πρώτη επιδιώκει να εντοπίσει έναν 

πρότυπο εξετάζοντας τα διαθέσιμα δεδομένα και να προβάλει αυτό το πρότυπο στο μέλλον. Η 

προσέγγιση αυτή χρησιμοποιείται για παράδειγμα όταν εξάγονται συμπεράσματα για 

μελλοντικούς ανοδικούς ή πτωτικούς ρυθμούς ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη διαθέσιμα 

δεδομένα και μετρήσεις. Η δεύτερη προσέγγιση αναπαράγει ιστορικές αλλαγές με στόχο την 

κατανόηση του τρόπου με τον οποίο αλληλοσυσχετίζονται διάφορες μεταβλητές, ώστε να γίνουν 

δυνατές κάποιες προβλέψεις. Έναν παράδειγμα αυτής της προσέγγισης είναι τα διάφορα 

οικονομετρικά μοντέλα που αξιοποιούν συστήματα παλινδρομητικών εξισώσεων για να 

καθορίσουν την τρέχουσα κατάσταση. Η τρίτη προσέγγιση επιδιώκει κατά συστηματικό τρόπο να 

δημιουργήσει εναλλακτικές διεξόδους ή πορείες που οδηγούν στο μέλλον, ενώ η τέταρτη 

προσέγγιση αξιοποιεί μια ομάδα ατόμων που θεωρούνται ειδικοί στον τομέα τους για να προβεί 

σε κρίσεις και εκτιμήσεις για το μέλλον μέσα από μια προκαθορισμένη διαδικασία. Μια από τις 

τεχνικές της τελευταίας προσέγγισης, που επιστρατεύουν συχνά οι μελλοντολόγοι για τη 
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διερεύνηση του μέλλοντος, είναι η τεχνική Delphi, η οποία αξιοποιείται για την πρόβλεψη 

γεγονότων τόσο του εγγύτερου όσο και του απώτερου μέλλοντος.  

 

Η τεχνική Delphi 

Πρόκειται για μια επιστημονική τεχνική και διαδικασία που στοχεύει στην αναζήτηση 

συναινετικών λύσεων, όσον αφορά κυρίως την πρόβλεψη μελλοντικών τάσεων σε συγκεκριμένα 

ζητήματα και προβλήματα  (Barnes, 1987˙ Flanders, 1988˙ Linstone & Turoff, 1975˙ Needham, 

1990˙ Rieger, 1986˙ Spencer-Cooke, 1989). Βασικά χαρακτηριστικά της τεχνικής αυτής είναι η 

συγκρότηση μιας ομάδας ατόμων που θεωρούνται ειδήμονες στο θέμα που διερευνάται, η 

ανωνυμία των απαντήσεων που δίνονται, η επανάληψη των ερωτήσεων μέσα σε διάφορους 

γύρους και η ανατροφοδότηση των συμμετεχόντων αναφορικά με τις επιλογές της ομάδας σε κάθε 

προηγούμενο γύρο (McCuskey, 2003).  

Σύμφωνα με τον Dalkey (1972) η τεχνική Delphi είναι στην ουσία ένας γρήγορος και 

αποτελεσματικός τρόπος για να συλλέξει κάποιος την αφρόκρεμα της σκέψης που διαθέτει μια 

ομάδα ανθρώπων που θεωρούνται καλοί γνώστες ή ειδικοί σε μια συγκεκριμένη περιοχή. 

Συνεπώς, έχει εφαρμογές κάθε φορά που διάφορες πολιτικές, πλάνα ή ιδέες πρέπει να στηριχτούν 

πάνω σε έγκυρες κρίσεις ή γνώμες (Helmer, 1966). Οι Skutsch και Hall (1973), επίσης, θεωρούν 

τη μέθοδο αυτή ως πολύ χρήσιμη ιδιαίτερα στις περιπτώσεις εκείνες που ενδιαφέρει η συλλογή 

κρίσεων και απόψεων για πολύ δύσκολα και πολύπλοκα ζητήματα, ενώ, όπως επισημαίνει ο 

Wilhelm (2001), η αξιοποίηση του διαδικτύου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να 

περιορίσει σήμερα δραστικά το χρόνο που χρειάζεται για να διεκπεραιωθεί μια έρευνα Delphi. 

Ιδιαίτερα στο χώρο της εκπαίδευσης η τεχνική Delphi έχει επιστρατευθεί για να βοηθήσει 

στην απάντηση πολλών κρίσιμων ερωτημάτων που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με πρόβλεψη 

μελλοντικών γεγονότων, αναγκών, εξελίξεων και συνεπειών (Cabaniss, 2001˙ Carman, 1999˙ 

Friebel, 1999˙ Jones, 1984˙ Jones 1992˙ Network for Effective Schools, 1987˙ Rosenberger, 1993˙ 

Μά
ριο
ς Σ

. Σ
τυ
λια
νίδ
ης



 

 15 

Scannel, 1972˙ Stokes,1981˙ Uchida κ.ά, 1996˙ Webber 1995). Ο Rieger (1986) υποστηρίζει ότι η 

μέθοδος Delphi «τείνει να καταστεί έναν πολύ χρήσιμο εργαλείο στην έρευνα για απαντήσεις σε 

κανονιστικής μορφής ερωτήματα, ιδιαίτερα στο χώρο της εκπαίδευσης, αλλά και σε άλλους 

χώρους» (σ.198). Όπως εξάλλου παρατηρεί ο Stead (1975) «πρόκειται για έναν από τα πιο 

πρόσφατα εργαλεία πρόβλεψης όσον αφορά τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και τη λήψη 

αποφάσεων» (σ.15). 

Παρά την πρόοδο όμως που έχει σημειωθεί στην ανάπτυξη και βελτίωση των μεθόδων και 

των μηχανισμών πρόγνωσης του μέλλοντος, η πρόοδος που έχει σημειωθεί δεν είναι τέτοια που να 

επιτρέπει την πλήρη κατανόηση του φαινομένου της πρόγνωσης και των παραγόντων που τη 

συνθέτουν ή επηρεάζουν. Πολύ περισσότερο δεν μπορούμε ακόμα να κάνουμε λόγο για τεχνικές 

πρόγνωσης που έχουν φθάσει σε τέτοιο προχωρημένο σημείο ανάπτυξης, ώστε να επιτρέπουν 

ασφαλείς προβλέψεις και εκτιμήσεις για το μέλλον. Κάτι τέτοιο βέβαια ίσως είναι αδύνατο να 

επιτευχθεί. Είναι όμως δυνατό μια περαιτέρω και σε βάθος συστηματική μελέτη του όλου 

φαινομένου της πρόγνωσης να οδηγήσει στον εντοπισμό και το ξεκαθάρισμα των συγκεκριμένων 

εκείνων παραμέτρων ή παραγόντων που τη συνθέτουν ή επηρεάζουν, ώστε να μπορέσει να 

κατανοηθεί και να ερμηνευθεί καλύτερα και πληρέστερα τόσο η λειτουργία της όσο και οι πιθανοί 

τρόποι αξιοποίησης των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από αυτή. Έναν τέτοιο ξεκαθάρισμα και 

διαστασιοποίηση των βασικών παραμέτρων της λειτουργίας της πρόγνωσης ίσως οδηγήσει σε πιο 

ξεκάθαρα και λειτουργικά μοντέλα πρόγνωσης, τα οποία να παράγουν πιο ασφαλείς και χρήσιμες 

προγνώσεις για καλύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση του μέλλοντος.  

Ειδικότερα, όσον αφορά την τεχνική Delphi ως ένα βασικό προγνωστικό μεθοδολογικό 

εργαλείο, παρά τις βελτιώσεις που έχουν επιτευχθεί, εξακολουθούν να παραμένουν ακόμη κάποιες 

σημαντικές αδυναμίες ή προβληματισμοί που σχετίζονται κυρίως με την αποτελεσματικότητά της 

στην επίτευξη συναίνεσης μεταξύ των ειδικών που συμμετέχουν σε αυτή. Η τάση συγκεκριμένα 

να αποκλειστούν ακραίες απόψεις για να ενισχυθεί η συναίνεση συνιστούν μια τέτοια αδυναμία 
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της τεχνικής (Barnes 1987). Τούτο βέβαια μπορεί να αποφευχθεί μειώνοντας στο ελάχιστο όλες 

εκείνες τις μεθοδεύσεις που συντηρούν την πιο πάνω τάση, και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις 

για μια αυθεντική και όχι νοθευμένη και φτιαχτή συναίνεση. Εξάλλου οι διαφωνίες δεν έπαψαν 

ποτέ να συμβάλλουν στη δημιουργία πλούτου ιδεών αλλά και διαθέσιμων επιλογών. Πέραν όμως 

από αυτό εξακολουθεί να παραμένει το ερώτημα κατά πόσο η τεχνική Delphi συμβάλλει ή όχι 

στην επίτευξη αυθεντικής συναίνεσης και εάν συμβάλλει, σε ποιο βαθμό και με ποιο τρόπο. Αυτό 

συνδέεται ακόμα και με το ευρύτερο ερώτημα για το πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι το εγχείρημα 

της συναίνεσης και της σύγκλισης των απόψεων των ανθρώπων, ιδιαίτερα όταν αυτοί 

ασχολούνται με τη διατύπωση προγνώσεων είτε για το μέλλον γενικά είτε ειδικότερα για το 

μέλλον του σχολείου και της εκπαίδευσης. 

 

Διατύπωση του προβλήματος 

Τα όσα έχουν προηγηθεί συνθέτουν και προσδιορίζουν την ευρύτερη θεματική της 

παρούσας έρευνας. Το κυρίαρχο ωστόσο πρόβλημα που οριοθετεί αυτή τη θεματική και χρήζει 

περαιτέρω διερεύνησης και ανάλυσης μέσα από την έρευνα αυτή είναι η ίδια η διαδικασία και η 

πορεία της πρόγνωσης και πώς αυτή μπορεί να φωτίσει τη μελλοντική πορεία και εξέλιξη του 

κυπριακού σχολείου. 

 

Ο σκοπός της έρευνας 

Η παρούσα έρευνα έχει ως γενικό σκοπό της να μελετήσει σε βάθος την όλη διαδικασία 

της πρόγνωσης μέσα από μια συστηματική προσπάθεια πρόγνωσης του μέλλοντος του κυπριακού 

σχολείου (προδημοτικής, δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης) μέχρι το έτος 2020. Αυτό 

επιδιώκεται μέσα από μια διαδικασία στοχαστικής διερεύνησης του μέλλοντος που αξιοποιεί μια 

από τις βασικότερες προσεγγίσεις των επιστημών του μέλλοντος, την τεχνική Delphi. Ο γενικός 
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αυτός σκοπός συνδέεται άμεσα με δυο βασικές επιδιώξεις. Η πρώτη είναι συνυφασμένη με τη 

συγκεκριμένη μεθοδολογική προσέγγιση που υιοθετείται και επικεντρώνεται στην προσπάθεια 

διερεύνησης της αποτελεσματικότητας της τεχνικής Delphi ως βασικού προγνωστικού εργαλείου 

αλλά και ως μέσου επίτευξης συναινετικών προγνώσεων. Η δεύτερη βασική επιδίωξη αποβλέπει 

στη δημιουργία μιας πλούσιας “δεξαμενής” σκέψεων και ιδεών για τη μελλοντική πορεία και 

εξέλιξη του κυπριακού σχολείου, η οποία να περιλαμβάνει συγκεκριμένες στρατηγικές για 

προληπτική αντιμετώπιση της πορείας αυτής, προγνώσεις για πιθανά μελλοντικά προβλήματα και 

πιθανές εξελίξεις και αλλαγές.  

 

Τα ερευνητικά ερωτήματα 

Η όλη προσπάθεια καθοδηγείται από τα ακόλουθα πέντε ερευνητικά ερωτήματα: 

1. Σε ποιο βαθμό η τεχνική Delphi συμβάλλει στην επίτευξη συναίνεσης; 

2. Ποια μειονεκτήματα και ποια πλεονεκτήματα παρουσιάζει γενικά η εφαρμογή της τεχνικής 

Delphi;  

3. Ποιες στρατηγικές είναι αναγκαίο να εφαρμοστούν σήμερα για προληπτική αντιμετώπιση του 

μέλλοντος του κυπριακού σχολείου; 

4. Ποια προβλήματα είναι πιθανό να αντιμετωπίσει το κυπριακό σχολείο μέχρι το έτος 2020 και 

ποιος ο βαθμός δυσκολίας του κάθε ενός από αυτά; 

5. Ποιες αλλαγές και εξελίξεις είναι πιθανό να επισυμβούν στο κυπριακό σχολείο μέχρι το έτος 

2020 και πόσο επιθυμητή είναι η πραγματοποίησή τους; 

 
Η σημασία της έρευνας 

Η έλλειψη προγραμματισμένης και συστηματικής έρευνας στην κυπριακή εκπαίδευση, ο 

περιστασιακός της χαρακτήρας αλλά και η αποστασιοποίησή της από τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζει σήμερα το εκπαιδευτικό μας σύστημα (Θεοφιλίδης, 2003), δεν μπορεί παρά να 
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αποδυναμώνουν σοβαρά τη δυνατότητα διαμόρφωσης επιστημονικά τεκμηριωμένης 

εκπαιδευτικής πολιτικής, αλλά και την προοπτική ενός ορθολογικού μακρόπνοου εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού και προγραμματισμού. Η αποδυνάμωση αυτή καθίσταται επικίνδυνη, ιδιαίτερα 

σήμερα, δεδομένων των ραγδαίων αλλαγών και εξελίξεων που παρουσιάζει ο διεθνής 

εκπαιδευτικός και όχι μόνο χώρος, των ολοένα και εντονότερων πιέσεων της κοινωνίας για 

ανασυγκρότηση και αναδιαμόρφωση του σχολείου, αλλά και των τοπικών εξελίξεων που 

συνδέονται αφ’ ενός με τις προσπάθειες για επίλυση του κυπριακού προβλήματος και αφ’ ετέρου 

με την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπροστά στις εξελίξεις αυτές η ύπαρξη 

σύγχρονων, επαρκών, έγκυρων και αξιόπιστων ερευνητικών δεδομένων που να στηρίζουν και να 

κατευθύνουν την εκπαιδευτική πολιτική και να τεκμηριώνουν τις συνακόλουθες περί του 

πρακτέου επιλογές και αποφάσεις είναι πλέον ζήτημα ζωτικής σημασίας για τη χώρα μας. Οι 

έχοντες την ευθύνη στα θέματα της παιδείας επιβάλλεται σήμερα, όσο ποτέ προηγουμένως, να 

είναι επαρκώς και ικανώς πληροφορημένοι αλλά και εφοδιασμένοι με όλα εκείνα τα επιστημονικά 

δεδομένα, τις ιδέες και τις πληροφορίες που θα τους επιτρέψουν να εκτιμήσουν, να προβλέψουν, 

να οραματιστούν, να σχεδιάσουν και γενικά να αντιμετωπίσουν με αυξημένες προοπτικές 

επιτυχίας τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται και τις προκλήσεις που διαφαίνονται στον 

ορίζοντα.  

Μέσα στα πλαίσια αυτά η σημασία της παρούσας έρευνας είναι πρόδηλη, αφού αυτή 

φιλοδοξεί να καλύψει ένα μεγάλο κενό στον τομέα της πρόβλεψης και πρόγνωσης της 

μελλοντικής πορείας και εξέλιξης του κυπριακού σχολείου. Πρόκειται ουσιαστικά για την πρώτη 

ερευνητική προσπάθεια του είδους αυτού που αναλαμβάνεται στον κυπριακό χώρο, αν όχι και 

στον ευρύτερο ελλαδικό, με βάση τουλάχιστον την πληροφόρηση που υπάρχει μέχρι τώρα, σε μια 

εποχή μάλιστα που παρόμοιες ερευνητικές προσπάθειες καταλαμβάνουν σημαντικό μερίδιο στη 

διεθνή βιβλιογραφία (Blind κ.ά, 2001 Grupp κ.ά., 1999˙ Horton, 1999˙ Slaughter, 2002).  
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Η αξία της πρόγνωσης είναι δεδομένη τουλάχιστον για τους ανθρώπους και τους 

οργανισμούς εκείνους που ενεργούν και σκέφτονται περισσότερο ως προμηθείς παρά ως 

επιμηθείς, αλλά και για όσους επιλέγουν να οραματίζονται και να δημιουργούν οι ίδιοι το μέλλον, 

προλαμβάνοντας τις εξελίξεις και προνοώντας εκ των προτέρων για τις πιθανές μελλοντικές 

δυσκολίες και προβλήματα. Συνοψίζοντας την πολυσήμαντη αξία και τα πλεονεκτήματα που 

παρέχει η πρόγνωση στον άνθρωπο, ο Slaughter (1995, σ.48) τονίζει μεταξύ άλλων ότι αυτή: 

1. Επιτρέπει την αποτίμηση των επιπτώσεων των πράξεων και των αποφάσεων του παρόντος 

στο μέλλον 

2. Ανιχνεύει και άρα αποφεύγει τα προβλήματα προτού αυτά συμβούν 

3. Μελετά τις επιπτώσεις πιθανών μελλοντικών γεγονότων στο παρόν 

4. Δημιουργεί επιθυμητά μελλοντικά σενάρια. 

Τα αποτελέσματα της πρόγνωσης στο παρόν ερευνητικό εγχείρημα αναμένεται μεταξύ 

άλλων να είναι σημαντικά και προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και διαμόρφωσης της 

κατάλληλης εκπαιδευτικής πολιτικής στην Κύπρο για τα χρόνια που έρχονται. Η ενδελεχής 

μελέτη των μελλοντικών εξελίξεων στο πεδίο της εκπαίδευσης, η δεξαμενή των σκέψεων και 

ιδεών για το μελλοντικό σχολείο και γενικά τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από το όλο 

ερευνητικό εγχείρημα ως προϊόν της συλλογικής σοφίας της ομάδας των ειδικών δεν μπορούν να 

αφήσουν ανεπηρέαστη τη σύγχρονη εκπαιδευτική πολιτική σκέψη γύρω από τα καίρια και 

κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν ή ενδέχεται να απασχολήσουν την εκπαίδευση στο εγγύς 

τουλάχιστον μέλλον. Αντίθετα, με την προσέγγιση της πρόγνωσης ως εργαλείου που διευκολύνει 

την παραγωγή εκπαιδευτικής πολιτικής, παρέχεται η αναγκαία πληροφόρηση στους ιθύνοντες της 

εκπαίδευσης, ώστε αυτοί να είναι σε καλύτερη θέση να χαράξουν μια ολοκληρωμένη πολιτική 

που να βασίζεται βέβαια στις πραγματικότητες του παρόντος, χωρίς όμως να παραγνωρίζει τις 

προοπτικές του μέλλοντος. Μια τέτοια προσέγγιση διευκολύνει επίσης σε μεγάλο βαθμό την 

άσκηση προληπτικής εκπαιδευτικής πολιτικής για αντιμετώπιση των προβλημάτων και των 
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δυσκολιών που παρουσιάζονται στον ορίζοντα, προτού ακόμα αυτά αρχίσουν να εκδηλώνουν τις 

αρνητικές συνέπειές τους. Κάτω από τέτοιες προϋποθέσεις η εκπαιδευτική πολιτική συγκεντρώνει 

περισσότερες πιθανότητες να καθοδηγήσει και να εμπνεύσει μια εκπαιδευτική δράση με 

προοπτική, όραμα αλλά και προνοητικότητα για κάθε πιθανό ενδεχόμενο και εξέλιξη.  

Αναμένεται επίσης ότι τα αποτελέσματα της έρευνας θα φέρουν στην επιφάνεια και την 

ανάγκη για στρατηγικό σχεδιασμό, προγραμματισμό και ορθολογική ανάπτυξη της κυπριακής 

εκπαίδευσης. Είναι άλλωστε σήμερα γενικά παραδεκτό ότι τα αποτελέσματα της πρόγνωσης 

εμπλουτίζουν σε μεγάλο βαθμό την πληροφόρηση που είναι απαραίτητη σε κάθε διαδικασία 

σχεδιασμού (Bordeaux,2001˙ Faherty, 1997˙ Friebel, 1999˙ Stilwell, 1999). Δεδομένου ότι ο 

σχεδιασμός είναι πάντοτε προσανατολισμένος στο μέλλον (Hargreaves & Hopkins, 1991, σ.6), 

επιχειρείται ακριβώς μέσα από την παρούσα έρευνα να φωτιστεί περισσότερο αυτό το μέλλον 

όσον αφορά την κυπριακή εκπαίδευση, έτσι ώστε να καταστεί πιο ευκρινής η προοπτική αλλά και 

πιο προσιτή η δυνατότητα σχεδιασμού και στόχευσης του ευκταίου και του εφικτού για το 

κυπριακό σχολείο. Μια ολοκληρωμένη προσπάθεια ανίχνευσης και ιχνηλάτησης του μέλλοντος 

δεν μπορεί παρά να έχει καταλυτικές συνέπειες και επιδράσεις στην ανάπτυξη ενός 

ολοκληρωμένου, ευέλικτου, ευφάνταστου και μακρόπνοου στρατηγικού σχεδιασμού της 

κυπριακής εκπαίδευσης, κάτι που θεωρείται «εκ των ων ουκ άνευ» αλλά και ζωτικής σημασίας 

για την επιβίωση οποιουδήποτε οργανισμού ή συστήματος, ιδιαίτερα σήμερα (Pashiardis, 1996, 

σ.5). Η επιχειρούμενη λοιπόν προσπάθεια διερεύνησης των μελλοντικών γεγονότων, τάσεων και 

εξελίξεων που θα επηρεάσουν την κυπριακή εκπαίδευση και όχι μόνο, μπορεί δυνητικά να δώσει 

το έναυσμα για τους αναγκαίους εκείνους σχεδιασμούς, μεθοδεύσεις και προληπτικές 

παρεμβάσεις που θα τροχιοδρομήσουν το σημερινό κυπριακό σχολείο σε μια ανοδική και 

δυναμική πορεία προόδου και ανάπτυξης. Ιδιαίτερα σήμερα, μέσα στο ραγδαία εξελισσόμενο και 

μεταβαλλόμενο σκηνικό του σύγχρονου κόσμου, η αξιοποίηση τέτοιων προγνωστικών 
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δυνατοτήτων είναι όχι απλώς χρήσιμη αλλά και επιβεβλημένη για τους ιθύνοντες. Από τη μια τους 

επιτρέπει να σχεδιάσουν την εκπαίδευση σε βάθος χρόνου, ενώ από την άλλη πολλαπλασιάζει τη 

διαθέσιμη πληροφόρηση και ενημέρωσή τους για τις πιθανές μελλοντικές τάσεις, τα 

διαβλεπόμενα εμπόδια και τις διαθέσιμες επιλογές. Αυτό οδηγεί ουσιαστικά στην πρόσκτηση 

σοβαρού στρατηγικού πλεονεκτήματος όσον αφορά την έγκαιρη αντιμετώπιση και πρόληψη των 

εξελίξεων. 

Τα συγκεκριμένα βέβαια και πρακτικά οφέλη που αναμένεται να έχει το όλο εγχείρημα της 

πρόγνωσης για την κυπριακή εκπαίδευση γίνονται ακόμα πιο εμφανή μέσα από τις ιδιαιτερότητες 

και τις στοχεύσεις της συγκεκριμένης διαδικασίας που ακολουθείται. Μέσα λοιπόν από τη 

διαδικασία αυτή και αξιοποιώντας τις συναινετικές πρακτικές και μεθοδεύσεις που διασφαλίζει η 

τεχνική Delphi, μια ομάδα ανθρώπων που μπορεί να θεωρηθούν ως ειδικοί σε θέματα που 

αφορούν την κυπριακή εκπαίδευση επιχειρεί να εκτιμήσει και να προσδιορίσει τις πιθανές 

μελλοντικές εξελίξεις στο κυπριακό σχολείο μέσα στις πρώτες δύο δεκαετίες του αιώνα μας, 

διατυπώνοντας ταυτόχρονα συγκεκριμένες στρατηγικές για προληπτική αντιμετώπιση του 

μέλλοντος του κυπριακού σχολείου. Οι ιδέες και οι εκτιμήσεις που θα αναπτυχθούν μέσα στα 

πλαίσια αυτά θα συνιστούν στην ουσία μια «δεξαμενή» ιδεών και σκέψεων που θα είναι πολύτιμη 

γι’ αυτούς που χαράσσουν και ασκούν την εκπαιδευτική πολιτική, γι’ αυτούς που παίρνουν τις 

αποφάσεις και γι’ αυτούς που σχεδιάζουν και προγραμματίζουν την πορεία της κυπριακής 

εκπαίδευσης, αφού θα τους επιτρέψει όχι μόνο να είναι καλύτερα πληροφορημένοι γι’ αυτό που 

αναμένεται να συμβεί και άρα επαρκώς προετοιμασμένοι για να το αντιμετωπίσουν, αλλά να 

έχουν στη διάθεσή τους και έναν πλούτο ιδεών και σκέψεων που θα τους είναι αρκετά χρήσιμος 

στο σχεδιασμό του μελλοντικού σχολείου και στη λήψη των κατάλληλων κάθε φορά αποφάσεων.  

Επιπρόσθετα, ο διαχωρισμός των μελλοντικών εξελίξεων που επιχειρείται μέσα από την 

όλη μεθόδευση της έρευνας σε επιθυμητές και μη θα επιτρέψει στους ιθύνοντες να μεθοδεύσουν 

από τώρα τους ανάλογους σχεδιασμούς και στρατηγικές κινήσεις, έτσι που να αποκλείονται ή να 
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εξουδετερώνονται οι μελλοντικές εξελίξεις που θα κριθούν από τους ειδικούς ως ανεπιθύμητες, 

ενώ θα προωθούνται και θα διευκολύνονται από την άλλη αυτές που θα κριθούν ως επιθυμητές. 

Κάτι τέτοιο θα παράσχει την ευχέρεια στους υπεύθυνους την εκπαίδευσης να επισημάνουν εκ των 

προτέρων τις καλύτερες επιλογές για το κυπριακό σχολείο και να μεθοδεύσουν την υλοποίησή 

τους. Αντίθετα, ο εντοπισμός των μη επιθυμητών επιλογών θα ενεργοποιήσει από την άλλη την 

ανάπτυξη των ανάλογων προληπτικών, αποτρεπτικών και ανασχετικών χειρισμών και 

μεθοδεύσεων. Μια τέτοια πληροφόρηση δεν μπορεί παρά να συμβάλει θετικά στη βαθύτερη και 

πληρέστερη κατανόηση των δυνάμεων εκείνων που διαμορφώνουν το παρόν και καθορίζουν το 

μέλλον, ώστε οι αρμόδιοι να είναι σε καλύτερη θέση να τις ελέγξουν και να προχωρήσουν με 

επιτυχία στο σχεδιασμό και την οικοδόμηση του μέλλοντος της κυπριακής εκπαίδευσης. Άλλωστε 

το μέλλον δεν προσφέρεται ως δώρο σε κανένα, αλλά είναι το αποτέλεσμα σκληρής και επίπονης 

προσπάθειας και αναζήτησης. Όπως πολύ εύστοχα έχει πρόσφατα τονιστεί από τον τέως 

πρωθυπουργό της Ελλάδος, «Το μέλλον δεν χαρίζεται. Το μέλλον πλάθεται. Δημιουργείται από 

την ανθρώπινη προσπάθεια. Οικοδομείται από τη δική μας προσπάθεια» (Σημίτης, 2002, σ.1). 

Η αξιοποίηση της τεχνικής Delphi για πρόβλεψη του μέλλοντος της κυπριακής 

εκπαίδευσης προσδίδει στο όλο ερευνητικό εγχείρημα μια επιπρόσθετη ξεχωριστή διάσταση όσον 

αφορά βασικά τη μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθείται. Αυτή σχετίζεται και με την 

κριτική προσπάθεια που έχει καταβληθεί μέσα από την έρευνα για εντοπισμό τόσο των 

πλεονεκτημάτων όσο και των μειονεκτημάτων που παρουσιάζει η εφαρμογή της συγκεκριμένης 

τεχνικής στην όλη διαδικασία πρόγνωσης του μέλλοντος του κυπριακού σχολείου. Μέσα από την 

κριτική αυτή προσέγγιση έχει καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια, ώστε να διερευνηθούν σε βάθος 

τόσο οι τυχόν δυνατότητες που η τεχνική αυτή παρουσιάζει όσο και οι τυχόν αδυναμίες ή 

ελλείψεις της, τουλάχιστον όπως αυτή έχει εφαρμοστεί και έχει βιωθεί από την ομάδα των ειδικών 

στο παρόν ερευνητικό εγχείρημα. Η σημασία μιας τέτοιας προσέγγισης βρίσκεται ακριβώς στην 

προσδοκία ότι η πληροφόρηση που θα προκύψει θα συμβάλει στην περαιτέρω βελτίωση της 
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συγκεκριμένης τεχνικής, αλλά και στη δημιουργία και στον κυπριακό χώρο της αναγκαίας εκείνης 

εμπειρίας και τεχνογνωσίας όσον αφορά τη χρήση της, ώστε να διευκολύνεται και να 

ενθαρρύνεται η ανάληψη παρόμοιων προσπαθειών στο μέλλον. 

Η αξιοποίηση, τέλος, μέσα από την παρούσα έρευνα των δυνατοτήτων που παρέχει η 

σύγχρονη τεχνολογία και ιδιαίτερα το διαδίκτυο με τη διεκπεραίωση σημαντικού μέρους της με τη 

βοήθεια λογισμικού προγράμματος που ήταν ειδικά σχεδιασμένο για το σκοπό αυτό και 

τοποθετημένο σε συγκεκριμένο ιστοχώρο στο διαδίκτυο, στον οποίο είχαν πρόσβαση μόνο ο 

ερευνητής και η ομάδα των ειδικών που είχε επιλεγεί για την έρευνα, έχει τη δική της σημασία. 

Αυτή έχει να κάνει τόσο με τη σχετική πρωτοτυπία του εγχειρήματος, τουλάχιστον για τα 

κυπριακά δεδομένα, όσο και με την ενσυνείδητη πρόθεση της συμβολής στην υπάρχουσα 

τεχνογνωσία, ώστε να ενθαρρυνθεί η χρήση της τεχνολογίας και ο περαιτέρω πειραματισμός όσον 

αφορά τους τρόπους αξιοποίησής της στη διεκπεραίωση της σύγχρονης επιστημονικής έρευνας 

και ειδικότερα της έρευνας που στηρίζεται στην τεχνική Delphi.  

 

Η οργάνωση της διατριβής 

Αμέσως μετά το εισαγωγικό κεφάλαιο ακολουθεί το Κεφάλαιο 2 στο οποίο επιχειρείται η 

ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας με εστίαση του ενδιαφέροντος σε τέσσερις 

συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Η πρώτη σχετίζεται με τη μελέτη των κυρίαρχων εκείνων δυνάμεων 

που προδιαγράφουν σήμερα το μέλλον της παγκόσμιας κοινωνίας, η δεύτερη αφορά τη διεθνή 

έρευνα για το μελλοντικό σχολείο και τις κυρίαρχες εκπαιδευτικές τάσεις που το οριοθετούν, ενώ 

η τρίτη επικεντρώνεται περισσότερο στην κυπριακή πραγματικότητα και τις ιδιαίτερες εκείνες 

προοπτικές και επιδράσεις που διαμορφώνουν την πορεία του κυπριακού σχολείου προς το 

μέλλον. Η τέταρτη κατεύθυνση της βιβλιογραφικής ανασκόπησης αφορά το θεωρητικό υπόβαθρο 
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της τεχνικής Delphi, αφού η τεχνική αυτή συνιστά το βασικό μεθοδολογικό εργαλείο για την 

απάντηση των ερωτημάτων της έρευνας. 

Στο Κεφάλαιο 3 αναλύεται λεπτομερώς ο μεθοδολογικός σχεδιασμός και η διαδικασία που 

έχει ακολουθηθεί στην επιλογή της ομάδας των ειδικών και την εμπλοκή της στις διάφορες φάσεις 

και στάδια της έρευνας.  

Στο Κεφάλαιο 4 επιχειρείται η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας σύμφωνα με 

τα πέντε ερευνητικά ερωτήματα που έχουν τεθεί, ενώ στο Κεφάλαιο 5 συζητούνται τα 

αποτελέσματα σε μια προσπάθεια ερμηνείας και εξαγωγής συμπερασμάτων. Στο ίδιο κεφάλαιο 

γίνεται αναφορά στους περιορισμούς της έρευνας και διατυπώνονται συγκεκριμένες εισηγήσεις. 

Η οργάνωση των διαφόρων τμημάτων της παρούσας εργασίας παρουσιάζεται συνοπτικά 

στο επόμενο γράφημα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

 

 

Το γεγονός ότι ο σκοπός της παρούσας έρευνας σχετίζεται κατά κύριο λόγο με τη 

διερεύνηση του μέλλοντος του κυπριακού σχολείου υπαγορεύει την ανάγκη όπως η ανασκόπηση 

της βιβλιογραφίας επικεντρωθεί σε τρεις τουλάχιστον βασικές ενότητες. Η πρώτη ενότητα 

αναφέρεται στη μελέτη της βιβλιογραφίας που αφορά το μέλλον της ευρύτερης κοινωνίας και τις 

δεσπόζουσες εκείνες δυνάμεις που τείνουν να διαμορφώσουν και να επηρεάσουν τη μελλοντική 

κοινωνία, αφού η κοινωνία αυτή θα παράσχει ταυτόχρονα και το ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο 

οποίο θα αναπτυχθεί και θα λειτουργήσει το μελλοντικό σχολείο. Η δεύτερη βασική ενότητα στην 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας επικεντρώνεται περισσότερο σε θέματα που αναφέρονται στη 

σύγχρονη έρευνα για το σχολείο του μέλλοντος, καθώς και στις κυρίαρχες εκείνες εκπαιδευτικές 

τάσεις και ρεύματα που οριοθετούν τις προεκτάσεις του παρόντος στο μέλλον και προδιαγράφουν  

τις βάσεις για το μελλοντικό σχολείο. Κάτω από το φως των δεδομένων αυτών η μελέτη της 

βιβλιογραφίας στρέφεται και προς μια τρίτη θεματική ενότητα που σχετίζεται με τις 

ιδιαιτερότητες της σύγχρονης κυπριακής εκπαιδευτικής πραγματικότητας, η μελέτη των οποίων 

αναδεικνύει τα ιδιαίτερα εκείνα χαρακτηριστικά του κυπριακού σχολείου, αλλά και τις επιδράσεις 

του τοπικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο αυτό λειτουργεί, χαρακτηριστικά και επιδράσεις 

βέβαια που δεν μπορούν να αγνοηθούν από οποιοδήποτε ερευνητικό εγχείρημα έχει ως 

αντικείμενό του τη διερεύνηση της μελλοντικής πορείας του σχολείου αυτού. 

Πέρα από τις τρεις πιο πάνω βασικές περιοχές θεωρήθηκε σκόπιμο όπως συμπεριληφθεί 

στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και μια τέταρτη ενότητα στην οποία να εξετάζεται το 

θεωρητικό υπόβαθρο της τεχνικής Delphi με ιδιαίτερη αναφορά στο περιεχόμενο, την εξέλιξη, την 

εφαρμογή της στην εκπαίδευση και τα μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα που αυτή παρουσιάζει. 
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Η ιδιαίτερη αυτή αναφορά κρίθηκε ως επιβεβλημένη λόγω της ιδιαιτερότητας που παρουσιάζει 

αλλά και της σημασίας που διαδραματίζει στην παρούσα έρευνα η αξιοποίηση της συγκεκριμένης 

τεχνικής. Στο γράφημα που ακολουθεί παρουσιάζονται σχηματικά και οι τέσσερις συνολικά 

βασικές ενότητες που καλύπτει η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 2.1. Περιοχές ανασκόπησης της βιβλιογραφίας 
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Το μέλλον της κοινωνίας 

Η ιστορία της ανθρωπότητας έχει διέλθει μέχρι σήμερα μέσα από τρία κύματα ή κύκλους 

μεγάλων αλλαγών (Toffler & Toffler, 1995). Το πρώτο κύμα ήταν αυτό της γεωργικής 

επανάστασης που κράτησε χιλιάδες χρόνια, το δεύτερο ήταν το κύμα της βιομηχανικής 

επανάστασης που διήρκεσε μόλις τριακόσια χρόνια, ενώ το τρίτο, μέσα από το οποίο διέρχεται 

σήμερα η ανθρωπότητα, είναι το κύμα της διάδοσης της πληροφορίας το οποίο αναμένεται να 

είναι ακόμα πιο σύντομο και να εξαντληθεί μέσα σε μερικές μόνο δεκαετίες. Αρκετοί μάλιστα 

κάνουν λόγο και για έναν τέταρτο κύμα, το κύμα της βιογενετικής και της βιοτεχνολογίας, το 

οποίο ήδη έχει αρχίσει να επηρεάζει την ανθρωπότητα προμηνύοντας σαρωτικές αλλαγές και 

εξελίξεις (Cook, 1990 OECD, 2001a Πασιαρδής, 1999). Όπως προβλέπει σχετικά ο Cleveland 

(1999), η βιοτεχνολογία με την αποκρυπτογράφηση του γενετικού κώδικα είναι μια από τις 

εξελίξεις που θα μεταμορφώσουν τον κόσμο μας μέσα στον 21
ο
 αιώνα. 

Γεγονός αναντίλεκτο παραμένει ότι η σημερινή εποχή σημαδεύεται από ραγδαίες 

πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο, που μαζί με την ευρεία χρήση των 

νέων τεχνολογιών, σηματοδοτούν τη μετάβαση από τη βιομηχανική οικονομία και κοινωνία σε 

αυτό που ονομάζουμε νέα οικονομία και κοινωνία της πληροφορίας (European Commission, 

2001b). Οι γνώσεις όχι μόνο πολλαπλασιάζονται με γεωμετρική πρόοδο αλλά και αναθεωρούνται 

συνεχώς, οι πληροφορίες τρέχουν με ταχύτητα φωτός και οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές. Όλα 

χαρακτηρίζονται από μια πρωτοφανή ρευστότητα που εκφράζει όσο ποτέ προηγουμένως η 

γνωστή φράση του Ηράκλειτου: «τα πάντα ρει». 

Ενώ τα πάντα αλλάζουν γύρω μας και παρασύρουν μαζί τους πολλά, η μόνη σταθερά 

παραμένει η ίδια η αλλαγή, η οποία μολονότι συχνά προκαλεί στον άνθρωπο «ανησυχία, 

αβεβαιότητα και στρες» (Carnall, 1990, σ.139), θεωρείται ως «μια φυσική και σημαντική 

λειτουργία σε έναν οργανισμό» (Newton και Terrant, 1992, σ.8), αλλά και «αναγκαία προϋπόθεση 
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για επιβίωση και πρόοδο» (Handy, 1993, σ. 291). Συνεπώς, ένας οργανισμός, έναν έθνος ή μια 

κοινωνία για να επιβιώσουν και να προκόψουν, ιδιαίτερα σήμερα, θα πρέπει να αναπτύξουν και 

να βελτιώσουν τους μηχανισμούς εκείνους που θα τους επιτρέπουν να χειρίζονται καλύτερα τις 

αλλαγές. Όπως σημειώνει σχετικά ο Τριλιανός (1997), «η επιβίωση αλλά και η πρόοδος στο 

μέλλον θ’ ανήκει σ’ εκείνες τις κοινωνίες και τα άτομα, που θα μπορούν ν’ αξιολογούν σωστά και 

θ’ ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις πολύπλοκες αλλαγές που θα επισυμβαίνουν» (σ.221).  

Καθοριστικής εξάλλου σημασίας στοιχείο μέσα σε οποιαδήποτε διαδικασία αλλαγής 

συνιστά και η διαμόρφωση ενός οράματος για το μέλλον (Williamson, 1999). Η ανάπτυξη ενός 

τέτοιου οράματος για το μέλλον και η διαμόρφωση μιας εικόνας για το πώς ένας οργανισμός θα 

φαίνεται και θα λειτουργεί μέσα σ’ αυτό το μέλλον είναι βασικά συστατικά στο σχεδιασμό της 

επιτυχίας ενός οργανισμού (Romney, 1996). Όπως πολύ εύστοχα έχει επισημανθεί «αν δεν 

γνωρίζεις πού πηγαίνεις και γιατί, ενδεχομένως να μην μπορέσεις ποτέ να φτάσεις στον 

προορισμό σου» (Bennis, 1989, σ.39-40), αφού «δεν υπάρχει ούριος άνεμος για όποιον δεν έχει 

προορισμό» (Θεοφιλίδης, 2000, σ.8). 

Σε μια τέτοια προσπάθεια οραματισμού της μελλοντικής κοινωνίας και ανίχνευσης των 

τάσεων που θα τη διαμορφώσουν, το National Intelligence Council (NIC) σε συνεργασία με μια 

ομάδα ειδικών της κυβέρνησης των ΗΠΑ και έναν ευρύ φάσμα εμπειρογνωμόνων από τον 

ιδιωτικό τομέα, δημοσίευσε πρόσφατα μια εκτενή έκθεση με το χαρακτηριστικό τίτλο “Global 

Trends 2015” (NIC, 2000). Σύμφωνα με τον John Gannon, πρόεδρο του NIC, η όλη προσπάθεια 

θα πρέπει να προσεγγιστεί ως μια εργασία που θα βρίσκεται συνεχώς σε εξέλιξη, θα ενημερώνεται 

και θα αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα με τις εξελίξεις, παρέχοντας έτσι έναν 

ευέλικτο πλαίσιο για στρατηγικό στοχασμό του μέλλοντος (σ. iii). Βασικό στοιχείο της έκθεσης 

είναι ο προσδιορισμός και η ανάλυση των κυρίαρχων τάσεων που επικρατούν σήμερα και οι 

οποίες αναμένεται ότι θα διαμορφώσουν την παγκόσμια κοινωνία του 2015. Οι τάσεις αυτές 

παρουσιάζονται ομαδοποιημένες σε επτά γενικές κατηγορίες οι οποίες χαρακτηρίζονται ως 
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«κατευθυντήριες δυνάμεις», ο βαθμός επίδρασης της κάθε μιας από τις οποίες θα ποικίλει από 

χώρα σε χώρα και από περιοχή σε περιοχή. Οι κατευθυντήριες αυτές δυνάμεις που οδηγούν στην 

αυριανή κοινωνία, μαζί με τις βασικότερες συνακόλουθες τάσεις μπορούν να συνοψιστούν ως 

ακολούθως: 

1. Δημογραφικές αλλαγές: Αύξηση του πληθυσμού της γης από 6.1 δισεκατομμύρια που ήταν το 

2000 σε 7.2 δισεκατομμύρια το 2015 και παράταση του ορίου ζωής σε πολλές χώρες. Το 95% 

της αύξησης του πληθυσμού θα σημειωθεί στις αναπτυσσόμενες χώρες και κυρίως στα αστικά 

κέντρα. Σε περιοχές με ασταθή πολιτικά συστήματα η αύξηση του πληθυσμού και η 

αστικοποίηση θα προκαλέσουν ακόμα μεγαλύτερη αστάθεια.  

2. Περιβάλλον και φυσικοί πόροι: Γενικά η παραγωγή τροφίμων θα είναι αρκετή για να καλύψει 

τις ανάγκες του αυξημένου πληθυσμού. Η πιθανότητα της πείνας θα παραμείνει για τις χώρες 

εκείνες όπου εξασκείται καταπιεστική κυβερνητική πολιτική ή υπάρχουν εσωτερικές 

συγκρούσεις. Παρά την αύξηση κατά 50% στις ανάγκες ενέργειας, οι υφιστάμενες πηγές 

ενέργειας θα καλύψουν τη ζήτηση. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις παραμένουν στο 

εσωτερικό της γης το 80% του διαθέσιμου παγκόσμια πετρελαίου και το 95% του φυσικού 

αερίου.  

3. Επιστήμη και τεχνολογία: Θα σημειωθούν δραματικές εξελίξεις στην πληροφορική, τις 

επιστήμες και την τεχνολογία, με αποκορύφωμα τη συνεχιζόμενη διάχυση της πληροφορικής 

και τις νέες εφαρμογές της βιογενετικής και της νανοτεχνολογίας, οι οποίες θα βελτιώσουν 

σημαντικά το επίπεδο υγείας και θα αυξήσουν αισθητά τη μακροβιότητα του ανθρώπου. Η 

κατασκευή γενετικά μεταλλαγμένων τροφίμων θα δώσει επίσης την ευκαιρία σε ένα 

δισεκατομμύριο ανθρώπους, οι οποίοι σήμερα υποσιτίζονται, να βελτιώσουν τη διατροφή 

τους. Παράλληλα όμως οι νέες τεχνολογικές ανακαλύψεις θα δώσουν επιπρόσθετα όπλα στα 

χέρια των εγκληματιών και των τρομοκρατών, εξέλιξη που θα δημιουργήσει νέες απειλές για 

τη σταθερότητα και την ασφάλεια στον κόσμο. 
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4. Παγκόσμια οικονομία και παγκοσμιοποίηση: Η δικτυωμένη παγκόσμια οικονομία θα 

καθοδηγηθεί από αστραπιαίες και κατά ένα μεγάλο μέρος μη ελεγχόμενες ροές πληροφοριών, 

ιδεών, πολιτιστικών αξιών, κεφαλαίων, αγαθών, υπηρεσιών και ανθρώπων˙ δηλαδή την 

παγκοσμιοποίηση. Αυτή η παγκοσμιοποιημένη οικονομία θα συντελέσει σε μια αυξημένη 

πολιτική σταθερότητα στον κόσμο του 2015, αν και η έκταση και τα οφέλη της δεν θα είναι 

καθολικά. Σε αντίθεση με τη βιομηχανική επανάσταση, η διαδικασία της παγκοσμιοποίησης 

είναι περισσότερο συμπιεσμένη, με την έννοια ότι η εξέλιξή της θα είναι ασταθής, και θα 

σημαδεύεται από περιόδους οικονομικής αστάθειας και διεύρυνση του οικονομικού χάσματος. 

5. Εθνική και διεθνής διακυβέρνηση: Τα κράτη θα συνεχίσουν να είναι οι κυρίαρχοι παίχτες στη 

διεθνή σκηνή αλλά οι κυβερνήσεις στην επικράτειά τους θα έχουν όλο και λιγότερο έλεγχο 

στη διακίνηση πληροφοριών, τεχνολογίας, ασθενειών, μεταναστών, όπλων, και στις 

οικονομικές δοσοληψίες, παράνομες ή μη. Η ποιότητα της διακυβέρνησης, τόσο της εθνικής 

όσο και της διεθνούς, θα προσδιορίσει σημαντικά το πόσο καλά τα έθνη και οι κοινωνίες θα 

αντιμετωπίσουν αυτές τις παγκόσμιες δυνάμεις. 

6. Μελλοντικές συγκρούσεις: Οι πιθανότητες πολέμου μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών είναι 

περιορισμένες. Ωστόσο η διεθνής κοινότητα θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει τόσο εσωτερικές 

συγκρούσεις όσο και πολέμους μεταξύ κρατών.  

7. Ο ρόλος των ΗΠΑ: Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να είναι μια ισχυρή παγκόσμια δύναμη με μια 

άνευ προηγουμένου οικονομική, τεχνολογική, στρατιωτική και διπλωματική επιρροή σε 

ολόκληρο τον κόσμο, επωφελούμενη και από τις συνθήκες παγκοσμιοποίησης που θα 

επικρατήσουν. 

Συναφείς με τις πιο πάνω προβλέψεις είναι και οι εκτιμήσεις του Paul Kennedy (1994) ότι 

στα επόμενα τριάντα χρόνια το παγκόσμιο σκηνικό θα χαρακτηρίζεται από πέντε βασικές τάσεις 

που θα είναι κυρίαρχες και θα επηρεάσουν σημαντικά την εξέλιξη της ανθρωπότητας. Οι τάσεις 

αυτές σχετίζονται με τη μεγάλη πληθυσμιακή αύξηση, τους σοβαρούς οικολογικούς κινδύνους, 
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και τρεις σημαντικές τεχνολογικές επαναστάσεις, τη βιοτεχνολογική, τη ρομποτική και τις 

παγκοσμιοποιημένες δομές της επικοινωνίας και του χρηματοοικονομικού τομέα.  

Μέσα σε έναν τέτοιο ή παρόμοιο πλαίσιο διεξάγεται σήμερα η όλη συζήτηση για τις 

δεσπόζουσες εκείνες δυνάμεις που κατευθύνουν την παγκόσμια εξέλιξη, ανιχνεύοντας και 

χαρτογραφώντας ως έναν τουλάχιστον βαθμό την κοινωνία του μέλλοντος. Η συζήτηση αυτή 

βέβαια συνεχίζεται και δεν θα σταματήσει ποτέ, ενόσω ο άνθρωπος θα εξακολουθεί να 

ενδιαφέρεται και να νοιάζεται για το μέλλον του. Στη συζήτηση αυτή έχουν κατατεθεί μέχρι 

σήμερα αρκετές απόψεις και θέσεις, οι οποίες φαίνεται να συγκλίνουν σε δυο τουλάχιστο 

δεσπόζοντα χαρακτηριστικά του σημερινού κόσμου: την παγκοσμιοποίηση και την κοινωνία της 

πληροφορίας (European Commission, 2001b˙ Fontaine, 2004˙ Jarvis, 2000˙ Kim & Oh, 2000). Σε 

μια πρόσφατη έκδοση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης επισημαίνεται 

σχετικά:  

Η παγκοσμιοποίηση και η αναδυόμενη κοινωνία της πληροφορίας είναι τα δυο 

βασικά χαρακτηριστικά της νέας οικονομίας του 21
ου

 αιώνα. Τα δύο εμφανίζονται 

ταυτόχρονα. Η πρόοδος στις επιστήμες και την τεχνολογία έχουν αυξήσει την 

ταχύτητα και την έκταση της επικοινωνίας και έχουν μειώσει το κόστος. Οι 

τεχνολογικές εξελίξεις με τη σειρά τους έχουν συνεισφέρει στη διεθνοποίηση της 

παραγωγής και της αγοράς και σε αυξημένο ανταγωνισμό. 

(OECD, 2000, σ.1). 

 

Οι δυο δεσπόζουσες δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης και της κοινωνίας της πληροφορίας 

είναι στενά συνυφασμένες μεταξύ τους κατά τρόπο μάλιστα που να παρατηρείται μια εκατέρωθεν 

αλληλοεξάρτηση και αλληλοενδυνάμωση μεταξύ τους. Όπως παρατηρούν οι Kim & Oh (2000), 

από τη μια η παγκοσμιοποίηση επαυξάνει την ανάγκη για καινοτομίες στον τομέα της 

πληροφορικής, ο οποίος συνιστά βασικό συστατικό στοιχείο της κοινωνίας της πληροφορίας, 

λόγω του γεγονότος ότι οι παγκόσμια ανεπτυγμένες επιχειρήσεις πρέπει να συντονίσουν τη διεθνή 

δράση και λειτουργία τους μέσω των συστημάτων πληροφορικής. Από την άλλη η περαιτέρω 

βελτίωση των συστημάτων πληροφορικής δίνει τη δύναμη και την ικανότητα στις επιχειρήσεις να 
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καταστούν περισσότερο παγκοσμιοποιημένες στον τομέα τους. Η διαπίστωση αυτή 

επιβεβαιώθηκε και στην τρίτη συνάντηση κορυφής μεταξύ Ευρωπαίων και Ασιατών ηγετών που 

έγινε στη Σεούλ τον Οκτώβρη του 2000, όπου επισημάνθηκε ότι τα φαινόμενα της 

παγκοσμιοποίησης, από τη μια, και της επανάστασης στον τομέα της πληροφορικής, από την 

άλλη, αλληλοσυμπληρώνονται και αλληλοενισχύονται μεταξύ τους προάγοντας την ευημερία και 

την ανάπτυξη, λειτουργώντας όμως με κοινωνικούς και οικονομικούς αποκλεισμούς για αυτούς 

που είτε ως άτομα είτε ως ομάδες δεν καταφέρνουν να έχουν πρόσβαση στη γνώση και την 

πληροφορία (European Commission, 2001b, σ.18) 

 

Η παγκοσμιοποίηση 

Όλο και πιο συχνά στις μέρες μας συναντά κανείς εκτενείς αναφορές στη διεθνή 

βιβλιογραφία για το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης και τις νέες συνθήκες και δεδομένα που 

αυτό τείνει να δημιουργήσει τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο Rajan (2002), κάνει 

λόγο για τα «δίδυμα της νέας χιλιετίας», προσδιορίζοντας ως τέτοια την παγκοσμιοποίηση όσον 

αφορά την οικονομία και την πολυπολιτισμικότητα όσον αφορά τον τομέα του πολιτισμού, ενώ ο 

Reiko (2001), σκιαγραφώντας την κοινωνία του 21
ου

 αιώνα, την περιγράφει ως μια κοινωνία που 

μοιάζει με «ένα δυναμικό οργανικό σύστημα, το οποίο συναποτελείται από συστατικά μέρη ή 

μέλη τα οποία είναι παγκοσμίως αλληλοεξαρτώμενα» (σ.281).  

Ο όρος παγκοσμιοποίηση βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο των συζητήσεων, ιδιαίτερα 

μεταξύ οικονομολόγων, κοινωνιολόγων και ηγετικών παραγόντων της οικονομίας και  της 

πολιτικής, μολονότι δεν είναι πάντοτε ξεκάθαρο το νόημα που περικλείει η χρήση του όρου 

(Strijbos, 2001). Είναι γεγονός ότι η έννοια της παγκοσμιοποίησης συμπεριλαμβάνει πολλά και 

διαφορετικά νοήματα και μηνύματα, και για το λόγο αυτό ο ακριβής ορισμός της αποτελεί 

αντικείμενο έντονης ακαδημαϊκής συζήτησης (Rugman, 2001). Πολλοί υιοθετούν ένα στενό 

οικονομικό ορισμό σύμφωνα με τον οποίο παγκοσμιοποίηση είναι η παραγωγή και διανομή 
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προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα με έναν ομοιογενή τύπο και ποιότητα πάνω σε παγκόσμια 

βάση (Rugman & Hodgetts, 2000, σ.615).  Πραγματευόμενος περισσότερο την οικονομική πτυχή 

της παγκοσμιοποίησης ο Rajan (2002) κάνει λόγο για έναν τεράστιο μηχανισμό που ελέγχει 

σήμερα την παγκόσμια οικονομία. Το μηχανισμό αυτό απαρτίζουν οι κεντρικές τράπεζες των 

κρατών, η Παγκόσμια Τράπεζα, που δανειοδοτεί τις χώρες του Τρίτου Κόσμου για 

μικροοικονομικές διαρθρωτικές αναπροσαρμογές σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας, το 

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που παρέχει δάνεια για μακροοικονομική σταθεροποίηση σε χώρες 

που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο ισοζύγιο πληρωμών, και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, 

ο οποίος επιβλέπει για ανοικτές παγκόσμια αγορές αγαθών και υπηρεσιών και για την τήρηση των 

κανόνων του ελεύθερου εμπορίου.  Κάτω από τέτοιες συνθήκες οι εθνικές οικονομίες καθίστανται 

όλο και περισσότερο εξαρτώμενες από την παγκόσμια οικονομία (Dudley, 1998), με αποτέλεσμα 

να καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη δημόσια πολιτική κάθε χώρας οι διεθνείς αγορές και η διεθνής 

οικονομία παρά οι εθνικές, κοινωνικές και πολιτικές προτεραιότητες (Reiko, 2001). 

  Άλλοι πάλι, προσεγγίζοντας ευρύτερα την έννοια, ορίζουν την παγκοσμιοποίηση ως την 

παγκόσμια αλληλοσύνδεση σε πολιτιστικό, πολιτικό και οικονομικό επίπεδο (Giddens, 1999) ή  

ως «έναν καινούριο τρόπο σκέψης αναφορικά με τον οικονομικό και κοινωνικό χώρο και χρόνο» 

(Carnoy, 1999, σ.19). Κινούμενος σε αυτά τα πλαίσια ο Cheng (2000)  υποστηρίζει ότι η 

παγκοσμιοποίηση δεν έχει μόνο οικονομικές διαστάσεις αλλά και κοινωνικές, πολιτικές, 

πολιτιστικές, τεχνολογικές και γνωστικές, και ως τέτοια συνδέεται με τη διάχυση, τη μεταφορά, 

την προσαρμογή και την ανάπτυξη των αξιών, της γνώσης, της τεχνολογίας και των προτύπων 

συμπεριφοράς σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου, έχοντας ως αφετηρία και/ή κατάληξη μια 

συγκεκριμένη κοινωνία, οργανισμό ή άτομο. Μερικά από τα κυριότερα χαρακτηριστικά της 

κατάστασης αυτής είναι σύμφωνα με τον Cheng η ανάπτυξη των παγκόσμιων ηλεκτρονικών 

δικτύων, η παγκόσμια διακίνηση, η συνεχής ροή ιδεών και πληροφοριών ανά το παγκόσμιο, οι 

διεθνείς συμμαχίες και ο ανταγωνισμός, η διεθνής συνεργασία και οι ανταλλαγές, η εικόνα της γης 
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ως έναν παγκόσμιο χωριό, και η χρήση διεθνών προτύπων στον έλεγχο και τις μετρήσεις της 

ποιότητας και της απόδοσης. 

  Συναφής είναι και η προσέγγιση που οριοθετεί την παγκοσμιοποίηση ως «την αυξανόμενη 

παγκόσμια ενοποίηση των οικονομιών και των κοινωνιών» (World Bank, 2002, σ.ix), η οποία 

είναι το αποτέλεσμα της μείωσης του κόστους  στις μεταφορές, της μερικής άρσης των 

περιορισμών στο εμπόριο, της πιο γρήγορης επικοινωνίας, της αύξησης των κεφαλαίων, και της 

εντεινόμενης πίεσης για μετανάστευση. Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή γεγονότα, όπως η 

τρομοκρατική επίθεση το Σεπτέμβρη του 2001 στις ΗΠΑ, η παρατηρούμενη μείωση της φτώχειας 

στην Κίνα και στις Ινδίες, η διεθνής εξάπλωση του AIDS, η ανάπτυξη του διαδικτύου και των 

επικοινωνιών χαρακτηρίζονται απλώς ως διαφορετικές όψεις του φαινομένου της 

παγκοσμιοποίησης (World Bank, 2002, σ.ix) 

Από τα πιο πάνω καθίσταται φανερό ότι η παγκοσμιοποίηση διαμορφώνει έναν εντελώς 

καινούριο σκηνικό στην κοινωνία, που δεν είναι άσχετο και με το νέο συγκρουσιακό τοπίο του 

21
ου

 αιώνα που περιγράφει ο Delors, (1996, σ.17-18), το οποίο δημιουργεί μια σειρά από 

συγκρούσεις που συνδέονται με τον πυρήνα των προβλημάτων του νέου αιώνα τις οποίες καλείται 

να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα. Πρόκειται για συγκρούσεις ανάμεσα: 

1. Στο παγκόσμιο και το τοπικό επίπεδο (πολίτες του κόσμου, χωρίς αποκοπή από τις ρίζες, 

ανάληψη δραστήριων ρόλων στη ζωή του έθνους και στη ζωή της τοπικής κοινότητας). 

2. Στο παγκόσμιο και το ατομικό επίπεδο (παγκοσμιοποίηση του πολιτισμού με συνέπεια τον 

κίνδυνο να παραγνωρισθεί η μοναδικότητα του ατόμου, το δικαίωμα του να επιλέγει το 

μέλλον του και να αξιοποιεί όλες τις δυνατότητες που του προσφέρουν η παράδοση και η 

ιδιαίτερη κουλτούρα του). 

3. Στην παράδοση και το νεοτερισμό (πώς μπορούμε να προσαρμοσθούμε στην αλλαγή, 

χωρίς να αρνηθούμε τον εαυτό μας, να οικοδομήσουμε την αυτονομία μας πάνω στη 
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διαλεκτική σχέση με την ελευθερία και την εξέλιξη των άλλων, πώς να αφομοιώσουμε την 

επιστημονική πρόοδο χωρίς να αλλοτριωθούμε). 

4. Στο μακροπρόθεσμο και το βραχυπρόθεσμο (επικέντρωση του ενδιαφέροντος στα 

εφήμερα, στιγμιαία, καθημερινά, αναζήτηση γρήγορων απαντήσεων και έτοιμων λύσεων, 

την ίδια ώρα που πολλά προβλήματα απαιτούν υπομονετική και συντονισμένη στρατηγική 

μεταρρύθμισης μέσα από συνεχείς συζητήσεις και διαπραγματεύσεις). 

5. Στην ανάγκη για ανταγωνισμό και στο ενδιαφέρον για την ισότητα ευκαιριών. Οι πιέσεις 

για ανταγωνισμό οδηγούν συχνά, όσους βρίσκονται σε θέσεις εξουσίας, να χάνουν την 

ουσία της αποστολής τους που είναι να παρέχουν σε κάθε άνθρωπο τα μέσα που 

απαιτούνται προκειμένου να αξιοποιήσει κάθε ευκαιρία στη ζωής του. 

6. Στην εκπληκτική διεύρυνση της γνώσης και στην ικανότητα των ανθρώπων να 

αφομοιώνουν τη γνώση. 

7. Στο πνεύμα και την ύλη (οι άνθρωποι, ανεξάρτητα αν συνειδητοποιούν ή όχι, διψούν για 

ιδανικά και αξίες). 

 

Η παγκοσμιοποίηση και η ευρωπαϊκή ενοποίηση 

Αυτά που λαμβάνουν χώρα σήμερα στον ευρωπαϊκό χώρο με την ευρωπαϊκή διεύρυνση 

και ενοποίηση των κρατών της Ευρώπης συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με το φαινόμενο της 

παγκοσμιοποίησης. Σύμφωνα με το Fontaine (2004) η ίδια η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΕΕ) αποτελεί την καλύτερη απάντηση των Ευρωπαίων στην τεράστια πρόκληση της 

παγκοσμιοποίησης. Ο Μαραθεύτης (2002) εξάλλου επισημαίνει ότι τα διαδραματιζόμενα σήμερα 

στην Ευρώπη συνιστούν στην ουσία μια μορφή περιφερειακής παγκοσμιοποίησης που είναι το 

προστάδιο της οικουμενικής παγκοσμιοποίησης. Γράφει χαρακτηριστικά: 

Η παγκοσμιοποίηση προβλέπεται ότι θα αποτελέσει τη νέα μεταεθνική μορφή 

οργάνωσης των λαών στις επόμενες δεκαετίες. Νοείται ότι η παγκοσμιοποίηση, 

μέχρις ότου γίνει μια οικουμενική πραγματικότητα, θα περάσει από το στάδιο της 
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περιφερειακής παγκοσμιοποίησης, όπως αναμένεται ότι θα συμβεί σύντομα με την 

Ενωμένη Ευρώπη, την οποία θα ακολουθήσουν κατά πάσαν πιθανότητα και άλλες 

περιφερειακές ενώσεις κρατών (σ.7). 

 

Για να μπορέσει βέβαια να πετύχει το όλο εγχείρημα της Ενωμένης Ευρώπης απαιτείται 

ριζικός εκσυγχρονισμός της ευρωπαϊκής οικονομίας, έτσι που να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητά 

της έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών και των άλλων μεγάλων οικονομιών του κόσμου. Είναι γι’ 

αυτό το λόγο που το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (2000) στη σύνοδό του στη Λισσαβόνα καθόρισε ένα 

νέο και πολύ φιλόδοξο στόχο για την ΕΕ: να καταστεί μέχρι το 2010 η ανταγωνιστικότερη και 

δυναμικότερη οικονομία της γνώσης στον κόσμο, ικανή για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με 

περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Οι ευρωπαίοι 

ηγέτες προχώρησαν ακόμη στη χάραξη μιας συγκεκριμένης στρατηγικής για την επίτευξη αυτού 

του στόχου. Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει το άνοιγμα όλων των τομέων της οικονομίας στον 

ανταγωνισμό, την ενθάρρυνση της καινοτομίας και των επιχειρηματικών επενδύσεων και τον 

εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών συστημάτων της Ευρώπης για την αντιμετώπιση των αναγκών 

της κοινωνίας της πληροφορίας. 

Η ΕΕ περνώντας μέσα από διάφορες φάσεις εμβάθυνσης και διεύρυνσης βρίσκεται τώρα 

στο στάδιο του προβληματισμού ως προς το πού οδεύει, ποιο είναι το όραμά της και πώς θα 

αντιμετωπιστούν τα ελλείμματα που σημειώθηκαν στην πορεία σε σχέση με την 

αποτελεσματικότητα των θεσμικών της οργάνων, τη νομιμότητα, τη διαφάνεια και τη 

δημοκρατικότητα (Μαλαός, 2001). Η διαδικασία εξάλλου της ενοποίησης της ευρωπαϊκής 

ηπείρου έχει ήδη προχωρήσει αποφασιστικά με την πέμπτη στη σειρά διεύρυνση, που είχε ως 

αποτέλεσμα την ένταξη από το Μάιο του 2004 ακόμη δέκα νέων κρατών μελών. Η μεγάλη 

αύξηση των κρατών μελών είναι όμως αναμενόμενο ότι θα συνοδεύεται και από μια επιδείνωση 

των υφιστάμενων εμποδίων και προβλημάτων όσον αφορά κυρίως τις διαδικασίες διοίκησης και 

λήψεως αποφάσεων (Steunenberg, 2001). Αναφερόμενος σε αυτά τα προβλήματα ο Fontaine 

(2004) επισημαίνει δύο βασικές προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει σήμερα η ΕΕ ως 
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αποτέλεσμα της συνεχούς διεύρυνσής της. Η πρώτη από αυτές αναφέρεται στην αδυναμία λήψεως 

ομόφωνων αποφάσεων και το συναφή κίνδυνο παράλυσης των υφιστάμενων μηχανισμών λήψεως 

αποφάσεων, ως αποτέλεσμα της συνεχούς διεύρυνσης η οποία μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 35 

κράτη τις δύο επόμενες δεκαετίες. Η δεύτερη πρόκληση σχετίζεται με τη δυσκολία των πολιτών 

να κατανοήσουν τους πολύπλοκους μηχανισμούς που έχουν στηθεί και την ανάγκη περισσότερης 

απλοποίησης, αλλά και ξεκαθαρίσματος των αρμοδιοτήτων των κεντρικών οργάνων και των 

εθνικών κυβερνήσεων. 

Οι προκλήσεις αυτές αλλά και το μέλλον της ΕΕ αποτέλεσαν το αντικείμενο της 

συζήτησης που αναπτύχθηκε στη Σύνοδο Κορυφής που συνήλθε στο Λάκεν του Βελγίου το 

Δεκέμβρη του 2001. Στη σύνοδο αυτή τροχιοδρομήθηκε ουσιαστικά η διαδικασία για τη 

διεξαγωγή ενός δομημένου διαλόγου για το μέλλον της Ευρώπης. Στοχεύοντας στην παραγωγή 

πολιτικής σκέψης και πολιτικού λόγου που θα οδηγούσαν σε μια πρόταση συντάγματος για την 

ενωμένη Ευρώπη εκδόθηκε τότε η γνωστή «Δήλωση του Λάκεν» με το χαρακτηριστικό τίτλο «Το 

Μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Στη δήλωση αυτή επισημαίνονται και τα εξής 

χαρακτηριστικά: 

Τώρα όμως, πενήντα χρόνια μετά τη σύστασή της, η Ένωση βρίσκεται σε ένα 

σταυροδρόμι, σε μια καθοριστική στιγμή της ύπαρξής της. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση 

είναι προ των πυλών... Η Ευρώπη βρίσκεται, επιτέλους, καθοδόν για να γίνει, χωρίς 

αιματοχυσίες, μια μεγάλη οικογένεια. Η αληθινή αυτή μετάλλαξη απαιτεί, όπως 

είναι ευνόητο, μια διαφορετική προσέγγιση από εκείνη που ακολούθησαν προ 

πεντηκονταετίας τα έξι ιδρυτικά κράτη. 

(Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2001, σ.1) 

  

Ο προβληματισμός που έχει αναπτυχθεί από τότε αναμένεται να συνεχισθεί και να 

ολοκληρωθεί με τη Διακυβερνητική Διάσκεψη που θα συγκληθεί στο τέλος του 2004 για να λάβει 

οριστικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης. Η κατάληξη της διαδικασίας αυτής και η λήψη 

οριστικών αποφάσεων για το μέλλον της Ευρώπης αναμένεται ότι θα έχουν και τις ανάλογες 

επιδράσεις όχι μόνο στην κοινωνία των Ευρωπαίων πολιτών αλλά και στην παγκόσμια κοινωνία. 
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Η κοινωνία της πληροφορίας 

Οι δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης πάντα θα συμπορεύονται με τη συνεχώς 

αναπτυσσόμενη τεχνολογία και θα βρίσκονται σε ένα συνεχές γίγνεσθαι (Μαραθεύτης, 2002, σ.7). 

Η ραγδαία ανάπτυξη και εξάπλωση της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής, που 

παρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια, σηματοδότησε το τέλος της βιομηχανικής εποχής και την 

έναρξη της εποχής της κοινωνίας της πληροφορίας, μιας καινούριας περιόδου στην εξέλιξη του 

ανθρώπινου πολιτισμού με πολλές ευκαιρίες αλλά και αυξημένες προκλήσεις για όλους (Delors, 

1996). Για πολλούς τα ηλεκτρονικά δίκτυα και οι τηλεπικοινωνίες αντιπροσωπεύουν τη 

μετακίνηση από τη βιομηχανική κοινωνία στην κοινωνία της πληροφορίας και το μετασχηματισμό 

από τη μοντέρνα στη μεταμοντέρνα εποχή (Menzies, 1997). Η έναρξη της εποχής αυτής συνδέεται 

με την εισαγωγή του διαδικτύου τη δεκαετία του ’90 (Aguirre, 2001) και έχει ως βασικό 

συστατικό της τη διάδοση της πληροφορίας η οποία έχει καταστεί σήμερα δύναμη ανταγωνισμού 

κατά αντιστοιχία του ατμού που προκάλεσε στο παρελθόν τη βιομηχανική επανάσταση (Nof, 

1999).  

  Καθώς οι τεχνολογίες και η διαδικτύωση  που επιτυγχάνεται μέσω αυτών αναπτύσσονται 

και επεκτείνονται, η οικονομική δραστηριότητα αλλά και η δραστηριότητα του ανθρώπου σε 

πλείστους τόσους τομείς βασίζεται όλο και περισσότερο στη γνώση και την πληροφορία. Η 

κοινωνία της πληροφορίας περιγράφει ακριβώς αυτή την παγκόσμια κοινότητα που είναι 

βασισμένη στη γνώση, μαζί με τα ολοένα και πιο κυρίαρχα δίκτυα πληροφοριών και επικοινωνιών 

που αναπτύσσονται μέσα σ’ αυτή, τη νέα τεχνολογία που τα στηρίζει, τις πληροφορίες που 

μεταφέρουν, τις σχέσεις μεταξύ αυτών των πληροφοριών, τα δίκτυα και τις ποικίλες διαβαθμίσεις 

και επίπεδα εντός της κυβέρνησης και του λαού, καθώς και την κοινωνία μέσα στην οποία όλα τα 

πιο πάνω φαινόμενα λειτουργούν και αναπτύσσονται (European Commission, 2001b, σ.8).  

  Είναι πλέον εμφανές ότι οι τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών αλλάζουν 

ραγδαία τον τρόπο εργασίας, μάθησης, επικοινωνίας και συναλλαγής, μεταλλάσσουν τις βάσεις 
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του οικονομικού ανταγωνισμού και δημιουργούν νέα δεδομένα και νέες ευκαιρίες για την 

ανάπτυξη, την ευημερία και την ποιότητα ζωής. Η ραγδαία ανάπτυξή τους επηρεάζει τις μεθόδους 

παραγωγής, τις καταναλωτικές συνήθειες, και τη δομή της οικονομίας, συμβάλλοντας στην όλη 

διαδικασία μετασχηματισμού της οικονομίας σε οικονομία της γνώσης (OECD, 1998), η οποία 

απαιτεί υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων, κατάρτισης, εξειδίκευσης και ποιότητας του εργατικού 

δυναμικού (ILO, 1999). Τα δεδομένα αυτά αναβαθμίζουν σήμερα το ενδιαφέρον για τη γνώση και 

τη μάθηση και οδηγούν τις κυβερνήσεις των χωρών σε μια σειρά πρωτοβουλιών για αναβάθμιση 

της κατάρτισης του εργατικού δυναμικού και της δια βίου μάθησης των πολιτών τους. Ο Jarvis 

(2000) ενισχύει την άποψη αυτή παρουσιάζοντας αποσπάσματα από διάφορα κείμενα πολιτικής 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΟΣΑ, μέσα από τα οποία γίνεται εμφανές ότι η δια βίου 

μάθηση των πολιτών συνιστά κυρίαρχο στοιχείο της πολιτικής των διαφόρων χωρών στην 

κοινωνία της πληροφορίας, με στόχο αφ’ ενός τη μεγαλύτερη δυνατή συνεισφορά στην 

οικονομική ανάπτυξη των χωρών και αφ’ ετέρου την ποιοτική συμμετοχή των πολιτών στις 

δημοκρατικές διαδικασίες των τοπικών κοινωνιών. 

  Ακόμη ένα βασικό χαρακτηριστικό της κοινωνίας της πληροφορίας είναι η ανάπτυξη και 

επέκταση των συστημάτων ηλεκτρονικής δικτύωσης με συνεπακόλουθες επιπτώσεις στις 

υφιστάμενες κοινωνικές δομές. Όπως επισημαίνει σχετικά ό Capurro (2000): 

Στις αρχές του 21
ου

 αιώνα, οι διαδικασίες της παραγωγής, της επιλογής, της 

διάταξης, της αποθήκευσης, της μεταβίβασης, της ανάκτησης και της χρήσης των 

πληροφοριών στην κοινωνία αλλάζει δραματικά την κοινωνία από μια 

ιεραρχημένη, συγκεντρωτική κοινωνία των μέσων επικοινωνίας σε μια κοινωνία 

αλληλεπίδρασης, αποκέντρωσης και δικτύωσης (σ.258). 

 

Ο ίδιος επίσης επισημαίνει ότι μέσα σ’ αυτή την κοινωνία κατανοούμε σήμερα τους εαυτούς 

μας ως «ψηφιακούς κοσμοπολίτες», αφού το διαδίκτυο δεν αλλάζει μόνο τις κοινωνικές δομές 

των ξεχωριστών κοινωνιών και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους αλλά και την αυτοαντίληψη του 

τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος σήμερα και αύριο. Παράλληλα όμως η επίτευξη ή όχι 

ικανοποιητικού βαθμού διαδικτύωσης είναι δυνατό να δημιουργήσει ανάλογα χαμένους και 
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κερδισμένους τόσο μεταξύ των ατόμων όσο και μεταξύ των κρατών. Η Διεθνής Τράπεζα σε μια 

πρόσφατη έκθεσή της, στην οποία εξετάζεται η επίδραση του διαδικτύου και η εισαγωγή και 

εξάπλωση των νέων συστημάτων παγκόσμιας ηλεκτρονικής διαδικτύωσης προβλέπει τη 

δημιουργία ενός διευρυμένου χάσματος “μεταξύ των κρατών που επωφελούνται από την 

επανάσταση της διαδικτύωσης και των κρατών που αποτυγχάνουν να έχουν όφελος, 

παραμένοντας εγκλωβισμένοι σε ένα φαύλο κύκλο αποστέρησης και οικονομικής απομόνωσης” 

(World Bank, 2000, σ.24). 

Οι συχνές επίσης αλλαγές μεταξύ διαφορετικών επαγγελματικών πεδίων, τρόπων 

απασχόλησης και τρόπων απόκτησης προσόντων που χαρακτηρίζουν την κοινωνία της 

πληροφορίας, σε αντίθεση με τη σταθερότητα στην επαγγελματική καριέρα και την απασχόληση 

που χαρακτήριζε τη βιομηχανική εποχή επηρεάζουν όλο και περισσότερο τις συνθήκες εργασίας 

και το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον (Oechsler, 2000). Μελετώντας το περιβάλλον αυτό ο 

Furnham, (2000) επισημαίνει ιδιαίτερα τις αυξητικές τάσεις που παρουσιάζει το φαινόμενο της 

τηλε-εργασίας στην εποχή μας, ιδιαίτερα στις ανεπτυγμένες χώρες. Επικαλείται μάλιστα και τα 

αποτελέσματα σχετικής έρευνας στις ΗΠΑ σύμφωνα με τα οποία, ενώ το 1994 μόνο το 40% των 

εταιρειών ενεθάρρυναν την τηλε-εργασία ως μορφή εργασίας των υπαλλήλων τους, το 1997 το 

ποσοστό αυτό ανήλθε στο 70% με πάνω από 10 εκατομμύρια Αμερικανούς να εργάζονται με τον 

τρόπο αυτό. Οι Sarikakis & Terzis (2000) επίσης σημειώνουν ότι στις χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, ενώ υπολογίζεται ότι το 2000 εργάζονταν με τη μορφή της τηλε-εργασίας γύρω στα 2-3 

εκατομμύρια Ευρωπαίοι, ο αριθμός αυτός προβλέπεται ότι θα ξεπεράσει τα 15 εκατομμύρια μέχρι 

το 2005, αλλάζοντας έτσι την παραδοσιακή έννοια του γραφείου, εξοικονομώντας χρόνο, χώρο 

και σε τελευταία ανάλυση χρήματα, ενώ θα υπάρχει και ένα θετικό αποτέλεσμα, όπως εκτιμούν, 

με τη μείωση της κυκλοφοριακής ρύπανσης, αφού εκατομμύρια άνθρωποι δεν θα είναι πια 

υποχρεωμένοι να κυκλοφορούν καθημερινά από και προς τους χώρους εργασίας τους. 
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Συνόψιση για το μέλλον της κοινωνίας 

Συνοψίζοντας τα βασικά αποτελέσματα που έχουν προκύψει από την ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας στην ενότητα που αφορούν τη μελλοντική πορεία και εξέλιξη της παγκόσμιας 

κοινωνίας, μπορεί κάποιος να σταθεί ιδιαίτερα στις δύο δεσπόζουσες δυνάμεις της 

παγκοσμιοποίησης και της κοινωνίας της πληροφορίας, ως τις δυνάμεις εκείνες που κατευθύνουν 

και επηρεάζουν σήμερα την πορεία της σύγχρονης παγκόσμιας κοινωνίας προς το μέλλον. 

Ταυτόχρονα όμως δεν μπορούν να αγνοηθούν και οι δυνάμεις εκείνες που αναπτύσσονται σήμερα 

στην ευρωπαϊκή ήπειρο και τείνουν να δημιουργήσουν με την εξέλιξη της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης πρωτόγνωρες πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες ιδιαίτερα για τις 

κοινωνίες του ευρύτερου ευρωπαϊκού χώρου και κατ’ επέκταση της κυπριακής κοινωνίας. Τόσο οι 

δύο δεσπόζουσες δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης και της κοινωνίας της πληροφορίας όσο και οι 

ιδιαίτερες εκείνες δυνάμεις της ευρωπαϊκής ενοποίησης παρουσιάζονται σχηματικά στο γράφημα 

που ακολουθεί ως οι κυρίαρχες εκείνες δυνάμεις που επηρεάζουν και κατευθύνουν σήμερα την 

πορεία της σύγχρονης κοινωνίας προς το μέλλον. 
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Γράφημα 2.2. Η πορεία της κοινωνίας προς το μέλλον 
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Το μέλλον του σχολείου 

Τα νέο παγκόσμιο σκηνικό μέσα στο οποίο κυριαρχούν οι δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης 

και τα νέα δεδομένα που δημιουργεί η κοινωνία της πληροφορίας αλλά και οι διεργασίες της 

ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης δεν αφήνουν ανεπηρέαστο ούτε το παρόν ούτε βέβαια και το μέλλον 

του σχολείου και της εκπαίδευσης. Η ενότητα αυτή θα επικεντρωθεί ακριβώς στην ανίχνευση των 

επιδράσεων αυτών στο σημερινό σχολείο, συνεξετάζοντας ταυτόχρονα τις σύγχρονες 

εκπαιδευτικές τάσεις που οδηγούν στη διαμόρφωση του σχολείου του μέλλοντος, μέσα από μια 

εστιασμένη ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας. Η ανασκόπηση αυτή θα καλύψει θέματα 

που σχετίζονται με τα νέα δεδομένα που δημιουργεί ο 21
ος

 αιώνας στις γενικότερες επιδιώξεις της 

εκπαίδευσης, τις επιδράσεις της παγκοσμιοποίησης, της ευρωπαϊκής ενοποίησης και της 

κοινωνίας της πληροφορίας, την εισαγωγή των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στο 

σχολείο, καθώς και τις ειδικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα το δημόσιο σχολείο. Η 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στο επίπεδο αυτό θα ολοκληρωθεί με την αναφορά σε 

συγκεκριμένα σενάρια για το σχολείο του μέλλοντος, όπως αυτά προκύπτουν μέσα από τη 

σύγχρονη έρευνα για το μελλοντικό σχολείο. 

 

Το σχολείο και οι στόχοι του στον 21
ο
 αιώνα 

Η μόλις πρόσφατη ταυτόχρονη είσοδος της ανθρωπότητας στον 21
ο
 αιώνα και στην 3

η
 

χιλιετία, μολονότι ως γεγονός εμπεριείχε ένα συμβολικό περισσότερο παρά ουσιαστικό μήνυμα 

και χαρακτήρα, σηματοδότησε «μια νέα αρχή, νέες ελπίδες και νέα οράματα για την εκπαίδευση 

και γι’ αυτούς που μπορούν να επωφεληθούν από αυτή» (Hargreaves, 2000 σ.1). Ταυτόχρονα 

ενεργοποίησε, προτού ακόμα εκπνεύσει ο προηγούμενος αιώνας τόσο σε κρατικό όσο και σε 

διακρατικό επίπεδο, με τη συμβολή διεθνών οργανισμών όπως η ΟΥΝΕΣΚΟ και ο ΟΟΣΑ, μια 

γόνιμη συζήτηση για αναζήτηση αυτών των νέων ελπίδων και οραμάτων για την εκπαίδευση του 

21
ου

 αιώνα, ενός αιώνα που χαρακτηρίζεται όχι τόσο απρόβλεπτος όσο αντιφατικός (Κουτσελίνη, 
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2001, σ.201). Η συζήτηση αυτή έφερε στην επιφάνεια πολλές εκθέσεις εκπαιδευτικής πολιτικής, η 

προσεκτική συνεξέταση των οποίων οδηγεί στο συμπέρασμα ότι υπάρχει σύγκλιση και ομοφωνία 

τουλάχιστον όσον αφορά το βασικό σκοπό που πρέπει να έχει η εκπαίδευση σήμερα (Chapman, 

1997˙ Chapman & Aspin, 1997˙ Delors, 1996). Οι Johnson & Caldwell (2001) μάλιστα 

στηριζόμενοι πάνω στη σύγκλιση αυτή επιχείρησαν να διατυπώσουν έναν τέτοιο κοινά αποδεκτό 

γενικό σκοπό της εκπαίδευσης για τον 21
ο
 αιώνα, ως εξής: 

Όλοι ανεξαίρετα οι μαθητές πρέπει να μορφωθούν γλωσσικά και αριθμητικά και να 

αποκτήσουν την ικανότητα για συνεχή μάθηση που να οδηγεί σε μια πετυχημένη 

και ικανοποιητική εργασία μέσα στην κοινωνία της γνώσης και τις συνθήκες της 

παγκόσμιας οικονομίας (σ.94). 

 

Σε μια πιο αναλυτική όμως προσέγγιση, η Διεθνής Επιτροπή για την Εκπαίδευση στον 21
ον

 

αιώνα, υπό την προεδρία του Jacques Delors, στην περίφημη έκθεσή της προς την ΟΥΝΕΣΚΟ με 

το χαρακτηριστικό τίτλο «Εκπαίδευση-ο θησαυρός που κρύβει μέσα της», αφού επισημαίνει ότι η 

μάθηση μέσα από την ίδια τη ζωή θα καταστεί η προσέγγιση κλειδί μέσω της οποίας η 

εκπαίδευση θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες προκλήσεις, προτείνει και αναλύει 

τέσσερις βασικούς πυλώνες πάνω στους οποίους θα πρέπει να οικοδομηθεί η όλη εκπαιδευτική 

προσπάθεια στον 21
ον

 αιώνα (Delors, 1996). Η οικοδόμηση της εκπαίδευσης πάνω στους πυλώνες 

αυτούς θα επιτρέψει σε όλες τις κοινωνίες να πετύχουν μια ιδανική κατάσταση στην οποία κανένα 

κρυμμένο ταλέντο και κανένας κρυμμένος «θησαυρός» δεν θα μένουν ανεκμετάλλευτοι σε κανένα 

πρόσωπο. Ο  πρώτος τέτοιος πυλώνας αφορά την ικανότητα του μαθητή να μαθαίνει πώς να 

μαθαίνει, ο δεύτερος, να κάνει πράξη αυτά που μαθαίνει, ο τρίτος, να μαθαίνει να συμβιώνει με 

τους άλλους γύρω του και ο τέταρτος, να μάθει να υπάρχει και να ζει μια αυτόνομη ζωή.  

  Ο πρώτος πυλώνας της εκπαίδευσης επικεντρώνεται στο είδος εκείνο της μάθησης που έχει 

να κάνει όχι τόσο με την απόκτηση έτοιμης και κωδικοποιημένης πληροφόρησης αλλά με την 

κατάκτηση του εργαλείου της ίδιας της γνώσης, και ως τέτοια μπορεί να θεωρηθεί τόσο ως μέσο 

όσο και ως σκοπός στη ζωή (σ.66). Η εξοικείωση των μαθητών με τους τρόπους εκείνους που θα 
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τους επιτρέψουν να μάθουν πώς να μαθαίνουν συνδέεται άμεσα με την καλλιέργεια της 

μεταγνώσης, η οποία σε τελευταία ανάλυση ταυτίζεται με την ικανότητά μας «να γνωρίζουμε τι 

γνωρίζουμε, τι δεν γνωρίζουμε και πώς θα το γνωρίσουμε» (Κουτσελίνη, 1995), αναπτύσσοντας 

την ικανότητα του μαθητή να καθοδηγεί και να αυτορρυθμίζει τη μάθησή του (Πασχάλης, 2000).  

  Ο δεύτερος πυλώνας σχετίζεται με την ικανότητα του μανθάνοντα να κάνει πράξη αυτά που 

μαθαίνει, έτσι που να αποκτά όχι μόνο δεξιότητες για την ενάσκηση ενός επαγγέλματος αλλά και 

ευρύτερη επάρκεια όσον αφορά την αντιμετώπιση ποικίλων απρόβλεπτων καταστάσεων και τη 

διεκπεραίωση της εργασίας σε ομάδες. Ο στόχος αυτός, σύμφωνα με την έκθεση, θα πρέπει να 

επιδιώκεται μέσα από την παροχή αυξημένων ευκαιριών στους μαθητές να δοκιμάσουν και να 

αναπτύξουν τις ικανότητές τους με εμπλοκή σε κοινωνικές και εργασιακές εμπειρίες ενόσο είναι 

ακόμα στην εκπαίδευση, χρησιμοποιώντας μεθόδους που εναλλάσσουν δημιουργικά τη μελέτη με 

τον ίδιο τον εργασιακό χώρο (Delors, 1996, σ.23). 

Ο τρίτος πυλώνας αναφέρεται στην ικανότητα του ανθρώπου να συνυπάρχει, να ζει με 

τους άλλους, να συνεργάζεται μαζί τους, να κατανοεί και να αποδέχεται την ιστορία, την 

παράδοση και τις πνευματικές αξίες τους. Όπως υποστηρίζει σχετικά ο Jarvis, (2000), η εμπέδωση 

της κατανόησης της διαφορετικότητας που ενυπάρχει στις παραδόσεις και τους πολιτισμούς μέσα 

από τις διαδικασίες της εκπαίδευσης και της μάθησης εκτός από το γεγονός ότι οδηγεί σε 

μεγαλύτερα επίπεδα ανοχής, διευκολύνει την ανάπτυξη ενός κριτικά ενημερωμένου σύγχρονου 

ανθρώπου, ο οποίος είναι σε θέση να διαδραματίσει το ρόλο του ως ενεργός πολίτης στη 

διαμόρφωση πολιτικής και στη δημιουργία πιο δημοκρατικού κόσμου, στη δημιουργία μιας 

παγκόσμιας κοινωνίας που μαθαίνει. 

  Ο τελευταίος πυλώνας της εκπαίδευσης, σύμφωνα με την έκθεση Delors, σχετίζεται με τη 

βασική επιδίωξη του σχολείου να μάθει τον άνθρωπο να υπάρχει, να αναπτύξει αυτογνωσία και 

αίσθημα ευθύνης και να ζει μια ολοκληρωμένη και αυτόνομη ζωή. Βασική ευθύνη του σχολείου 

στον τομέα αυτό είναι να βοηθήσει τους μαθητές να διαμορφώσουν μια ολοκληρωμένη 
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προσωπικότητα, καλλιεργώντας όλες τις δυνατές ικανότητες ή ταλέντα που πιθανόν να κρύβουν 

μέσα τους, όπως μνήμη, λογική, φαντασία, φυσική ικανότητα, αισθητική ικανότητα, ταλέντο 

επικοινωνίας, χαρισματική ηγεσία, κ.ά. 

Η βασική αυτή στοχοθεσία για την εκπαίδευση του 21
ου

 αιώνα συμβαδίζει με τη σύγχρονη 

αντίληψη του μαθητή ως ενεργού αναζητητή της γνώσης και δραστήριου συμμέτοχου στις 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες, σε αντίθεση με τις αντιλήψεις του παρελθόντος που ήθελαν το 

μαθητή παθητικό καταναλωτή των προσφερόμενων γνώσεων (Pelgrum, 2001), ενώ θέτει τις 

προϋποθέσεις για ανάπτυξη της δια βίου μάθησης, η οποία θεωρείται κάτι περισσότερο από 

αναγκαία και χρήσιμη στη σύγχρονη κοινωνία και οικονομία της γνώσης (OECD, 2001c). Η ιδέα 

της δια βίου μάθησης και της συνεχούς γνώσης στηρίζεται στην επικρατούσα σήμερα αντίληψη 

ότι η γνώση μεταβάλλεται διαρκώς, σε αντίθεση με το παρελθόν όπου η εκπαίδευση παρουσίασε 

πολλές φορές τη γνώση ως κάτι το προκαθορισμένο και το στατικό. Σε έναν έγγραφο της 

UNESCO που συνοψίζει τα αποτελέσματα ενός διεθνούς συμποσίου με θέμα «Εκπαίδευση για 

ένα βιώσιμο μέλλον» ο Morin (1999) εξετάζοντας τη φύση και την ουσία της γνώσης 

προσδιορίζει εφτά συγκεκριμένες περιοχές γνώσης οι οποίες αντικατοπτρίζουν τη φύση της 

κοινωνίας και τις ανάγκες της καθώς προχωρούμε στον 21
ο
 αιώνα. Η πρώτη από αυτές 

αναφέρεται ακριβώς στη μεταβαλλόμενη γνώση, τονίζοντας ότι περισσότερο από την παρούσα 

γνώση ως έναν εργαλείο, οι μαθητές χρειάζονται να μάθουν και να κατανοήσουν τα λάθη και τις 

ψευδαισθήσεις, τη δυνατότητα επανεξέτασης και τη φύση της γνώσης ως ζωντανής και 

μεταβαλλόμενης έννοιας (στο Watson, 2001, σ.262). 

  Στην έκθεση Delors (1996) επισημαίνεται επίσης η ανάγκη για οργάνωση των διαφόρων 

σταδίων της εκπαίδευσης, με έμφαση στη βασική, η οποία θα πρέπει να σχεδιαστεί έτσι που να 

καλλιεργεί τις βασικές δεξιότητες και «να διεγείρει την αγάπη για τη μάθηση και τη γνώση και 

κατ’ επέκταση να καλλιεργήσει την επιθυμία και να παράσχει την ευκαιρία για δια βίου μάθηση» 

(σ.26). Όσον αφορά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση επισημαίνεται ότι σ’ αυτή θα πρέπει να 
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προσφέρονται εναλλακτικοί τύποι μάθησης, με αυξημένες δυνατότητες επιλογών και 

κατευθύνσεων αλλά και πιο στενές διασυνδέσεις μεταξύ τους, έτσι που να διορθώνονται έγκαιρα 

τυχόν λανθασμένες επιλογές. Η εκπαίδευση γενικά θα πρέπει να συμβάλει στη βαθμιαία 

εξοικείωση των παιδιών με την επιστημονική μεθοδολογία για ανακάλυψη της γνώσης, ενώ 

ιδιαίτερα η δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να συμβάλουν στην 

εξειδικευμένη γνώση και εξοικείωση των μαθητών με διάφορα επιστημονικά όργανα, έννοιες και 

αναφορές (σ.87). 

 

Το σχολείο σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης 

Λαμβάνοντας κανείς υπόψη το γεγονός ότι η παγκοσμιοποίηση δεν είναι απλώς έναν 

οικονομικό φαινόμενο αλλά και «μια πολιτική, πολιτιστική, κοινωνική και ψυχολογική αλλαγή, 

μια αλλαγή στο πλαίσιο της ζωής για όλους τους ανθρώπους και όλες τις κοινότητες» (Anderson, 

1999, σ.462), μπορεί πιο εύκολα να κατανοήσει ότι οι αλλαγές που έχει επιφέρει στο παγκόσμιο 

σκηνικό δεν αφορούν μόνο τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία, αλλά και πολλούς άλλους τομείς 

της ανθρώπινης συμπεριφοράς και δράσης, του σχολείου και της εκπαίδευσης μη εξαιρουμένων. 

Οι Καζαμίας & Κασσωτάκης (1995) επισημαίνουν σχετικά ότι: 

Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και της κουλτούρας και η διεθνοποίηση 

θεσμών και σχέσεων αφενός, και η αναβίωση τοπικών εθνικιστικών 

ιδεολογημάτων αφετέρου, επιβάλλουν τον επαναπροσδιορισμό και την 

ανασυγκρότηση των εκπαιδευτικών συστημάτων (σ.12). 

 

Ο Crossley (2000) πιστεύει ότι οι διαδικασίες της παγκοσμιοποίησης έχουν σε τέτοιο 

βαθμό επιδράσει στο σχολείο και ευρύτερα στη λειτουργία των εκπαιδευτικών συστημάτων, ώστε 

να καθίσταται όλο και πιο δύσκολο να κατανοήσει κανείς την εκπαίδευση χωρίς αναφορά στις 

διαδικασίες αυτές. Ο Welch (2001) εξάλλου περιγράφει ως τέτοιες επιδράσεις την ανάπτυξη της 

τηλεματικής και της εξ αποστάσεως μάθησης, καθώς επίσης και την κυριαρχία της αγγλικής 
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γλώσσας στο διαδίκτυο, ενώ δεν παραλείπει να αναφερθεί στις συνέπειες των αλλαγών που έχει 

επιφέρει η παγκοσμιοποίηση: 

στο ρόλο που έχει το κράτος στην εκπαίδευση, στις προσδοκίες για συλλογική 

δράση για κοινωνικές και εκπαιδευτικές αλλαγές, και στις προβληματικές και 

αμφισβητούμενες αξίες και αρχές που έρχονται σε μας ως κατάλοιπα της εποχής 

του διαφωτισμού.  

(Welch, 2001, σ.476) 

 

Ο McLean (1995) τονίζει επίσης ότι οι βασικές οικονομικές αλλαγές της σύγχρονης 

εποχής έχουν συμβάλει στην παγκοσμιοποίηση της εκπαίδευσης, με την έννοια ότι το έντονο 

ανταγωνιστικό κλίμα που δημιούργησαν ανάγκασε τις κυβερνήσεις των διαφόρων χωρών να 

θέσουν ανάμεσα στις βασικές προτεραιότητές τους την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την 

απασχόληση των πολιτών. Λόγω μάλιστα αυτής της σύνδεσης μεταξύ της εκπαίδευσης και της 

εθνικής οικονομίας κυριαρχεί η άποψη ότι η εθνική ανταγωνιστικότητα της οικονομίας εξαρτάται 

σε μεγάλο βαθμό από τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης. Ο ίδιος πάντως προβλέπει ότι το 

περιβάλλον του παγκόσμιου ανταγωνισμού, ενώ θα ασκήσει δυνατές πιέσεις για αύξηση της 

αποδοτικότητας σε σχέση με το κόστος της παροχής εκπαίδευσης, θα πιέσει επίσης τα εθνικά 

εκπαιδευτικά συστήματα ώστε να εξεύρουν συγκλίσεις όσον αφορά τα επιθυμητά αποτελέσματα 

των επιδόσεων των μαθητών τους. 

Ο Kress (2000), εξάλλου, αφού επισημαίνει ότι ο κόσμος έχει ήδη μετακινηθεί από την 

εποχή της μαζικής στην εποχή της εξειδικευμένης παραγωγής, η οποία απαιτεί καινοτομίες και 

αλλαγές, τονίζει ότι εισήλθαμε πλέον στον κόσμο της οικονομίας, των υπηρεσιών και των 

πληροφοριών, ενώ προβλέπει ότι η κοινωνία μας δεν θα συνεχίσει να είναι για πολύ ακόμα 

μονοπολιτισμική. Μπροστά στα δεδομένα αυτά ο σκοπός της εκπαίδευσης δεν θα πρέπει να είναι 

άλλος από το να δημιουργήσει τέτοιες συνθήκες μάθησης που να είναι προσανατολισμένες προς 

την καινοτομία, τη δημιουργικότητα και το μετασχηματισμό. Αυτές, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι 

απαραίτητες για την αντιμετώπιση των απαιτήσεων των νέων μορφών της οικονομίας και των 
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πολυπολιτισμικών κοινωνιών, καθώς και των συνθηκών που δημιουργεί το παγκοσμιοποιημένο 

κεφάλαιο (Kress, 2000). 

  Για παγίδευση και της εκπαίδευσης μέσα στη νέα τάξη πραγμάτων που δημιουργούν οι 

δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης κάνουν λόγο και οι Walker & Dimmock (2000). Περιγράφοντας 

αυτή την τάξη πραγμάτων και τις πραγματικότητες που δημιουργεί για την εκπαίδευση, κάνουν 

αναφορά στον αυξημένο αριθμό μαθητών και φοιτητών που σπουδάζουν σε σχολεία του 

εξωτερικού, στην έντονη προσπάθεια από μέρους των πανεπιστημίων να πετύχουν διεθνείς 

συνεργασίες, στην αύξηση των διεθνών εκπαιδευτικών οργανισμών αλλά και στη σταδιακή 

μείωση του ενδιαφέροντος για τα εθνικά και πολιτιστικά όρια που υπάρχουν μεταξύ των λαών και 

των κοινωνιών. Όπως επισημαίνουν, οι διάφοροι οργανισμοί και υπηρεσίες που εμπλέκονται στην 

εκπαίδευση μετατρέπονται γρήγορα σε επιχειρήσεις που λειτουργούν σε μια παγκοσμιοποιημένη 

και διεθνοποιημένη κλίμακα, ενώ προβλέπουν ότι τα πολυπολιτισμικά πανεπιστήμια και σχολεία 

θα σημειώσουν μεγάλη ανάπτυξη κατά τη διάρκεια του 21
ου

 αιώνα. Οι Walker & Dimmock 

εντοπίζουν επίσης μια σειρά από ομοιότητες σε πολλά εκπαιδευτικά συστήματα, οι οποίες, 

σύμφωνα με τους ίδιους, δεν είναι ούτε τυχαίες ούτε συμπτωματικές αλλά είναι το αποτέλεσμα 

πολλών πολύπλοκων δυνάμεων που διαμορφώνουν σήμερα τον παγκοσμιοποιημένο κόσμο, όπως 

για παράδειγμα τα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα, τα διεθνή συνέδρια, οι διεθνείς οργανώσεις, και 

η εκπαίδευση πολλών ανθρώπων σε ξένες χώρες. Οι ίδιοι συνοψίζουν ως εξής τις ομοιότητες 

αυτές: 

Οι προσπάθειες αναδόμησης των σχολείων με έμφαση στην τοπική διοίκηση του 

σχολείου, στη μεταβίβαση και αποκέντρωση εξουσιών και την αυξημένη 

υποχρέωση λογοδοσίας στην κεντρική γραφειοκρατία, έχουν γίνει ο θεμέλιος λίθος 

των μεταρρυθμίσεων σε πολλές χώρες. Κατά παρόμοιο τρόπο οι τάσεις, όσον 

αφορά τα αναλυτικά προγράμματα σε διαφορετικές ηπείρους, στοχεύουν σε μια 

εκπαίδευση που να βασίζεται στα αποτελέσματα και στις κοινωνικές-

οικοδομιστικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία και τη μάθηση. 

(Walker & Dimmock, 2000, σ.228) 
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Η πρόκληση της ευρωπαϊκής ενοποίησης 

Η συνθήκη ίδρυσης της ΕΕ όπως τροποποιήθηκε με τη συνθήκη του Άμστερνταμ το 1997 

προβλέπει στο άρθρο 149 ότι: 

Η Κοινότητα συμβάλλει στην ανάπτυξη παιδείας υψηλού επιπέδου, ενθαρρύνοντας 

τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και, αν αυτό απαιτείται, υποστηρίζοντας και 

συμπληρώνοντας τη δράση τους, σεβόμενη ταυτόχρονα πλήρως την αρμοδιότητα 

των κρατών μελών για το περιεχόμενο της διδασκαλίας και την οργάνωση του 

εκπαιδευτικού συστήματος καθώς και την πολιτιστική και γλωσσική τους 

πολυμορφία. 

(Ευρωπαϊκή Ένωση, 1997, σ. 106) 

 

Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται επίσης ότι η δράση της Κοινότητας έχει ως στόχο: 

1. να αναπτύσσει την ευρωπαϊκή διάσταση της παιδείας, μέσω ιδίως της εκμάθησης και 

της διάδοσης των γλωσσών των κρατών μελών, 

2. να ευνοεί την κινητικότητα φοιτητών και εκπαιδευτικών, μεταξύ άλλων και μέσω της 

ακαδημαϊκής αναγνώρισης διπλωμάτων και περιόδων σπουδών, 

3. να προωθεί τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, 

4. να αναπτύσσει την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών για τα κοινά προβλήματα 

των εκπαιδευτικών συστημάτων των κρατών μελών, 

5. να ευνοεί την ανάπτυξη των ανταλλαγών νέων, καθώς και οργανωτών 

κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων, και 

6. να ενθαρρύνει την ανάπτυξη της εκπαίδευσης εξ αποστάσεως. 

 

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο δράσης η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε το Νοέμβριο του 1995 τη 

Λευκή Βίβλο με τίτλο «Διδασκαλία και μάθηση προς την κοινωνία της γνώσης», στην οποία 

προτείνει τομείς δράσης για την καλύτερη αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21
ου

 αιώνα όσον 

αφορά την εκπαίδευση και την κατάρτιση (European Union, 1995). Οι τομείς δράσης που 

προτείνονται συνδέονται με πέντε γενικούς στόχους: 

1. Ενθάρρυνση της απόκτησης νέων γνώσεων, με τη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού συστήματος 

επικύρωσης των τεχνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων.  

2. Προσέγγιση του σχολείου και της επιχείρησης μέσω της ανάπτυξης της μαθητείας σε όλες 

της τις μορφές: άνοιγμα της εκπαίδευσης στον κόσμο της εργασίας, συμμετοχή της 

επιχείρησης στην παροχή επαγγελματική κατάρτισης.  

3. Καταπολέμηση του αποκλεισμού με την παροχή στους νέους που απειλούνται από τον 

αποκλεισμό μιας δεύτερης ευκαιρίας μέσω της εκπαίδευσης. 

4. Εκμάθηση τριών κοινοτικών γλωσσών, αφού η πολυγλωσσία αποτελεί θεμελιώδες 

στοιχείο της κοινωνίας της γνώσης και απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να 
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επωφεληθεί κανείς από τις επαγγελματικές και προσωπικές ευκαιρίες που προσφέρει η 

ενιαία αγορά. 

5. Ισότιμη αντιμετώπιση των επενδύσεων σε υλικά αγαθά και σε επαγγελματική κατάρτιση. 

Οι δυσκολίες και τα εμπόδια που είχαν να αντιμετωπίσουν όλοι οι συντελεστές της 

εκπαίδευσης αλλά και οι ίδιοι οι νέοι στις μετακινήσεις τους μέσα στην ΕΕ, οδήγησαν την 

Ευρωπαϊκή Ένωση στην έκδοση της Πράσινης Βίβλου για τα εμπόδια στη διακρατική 

κινητικότητα (European Union, 1996). Μέσα από την έκδοση αυτή είχαν προταθεί πολλές λύσεις, 

που αποσκοπούσαν κυρίως στην άρση των πολλών διοικητικών, νομικών, κοινωνικοοικονομικών, 

γλωσσικών ή άλλων πρακτικών προβλημάτων που παρουσίαζε η διακρατική κινητικότητα. 

Σημαντικό ρόλο προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και διαμόρφωσης της ιδέας της 

ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση διεδραμάτισαν και μια σειρά από σχετικές εκθέσεις ή 

ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην ανακοίνωση με τίτλο «Για μια Ευρώπη της 

γνώσης» (European Commission, 1997),  η Επιτροπή παρουσιάζει διάφορες σκέψεις αναφορικά 

με μελλοντικές κοινοτικές ενέργειες στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της 

νεολαίας για την περίοδο 2000-2006, με βασικό προσανατολισμό την οικοδόμηση ενός ανοικτού 

και δυναμικού ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού χώρου, ο οποίος θα προσφέρει στους πολίτες όλα τα 

απαραίτητα μέσα για συνεχή εμπλουτισμό των γνώσεων τους και ανάπτυξη της ικανότητάς τους 

για εξεύρεση εργασίας. Σε μια άλλη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο 

«Ηλεκτρονική Ευρώπη: κοινωνία της πληροφορίας για όλους» (European Commission, 1999), 

τίθεται ως ένας από τους βασικότερους στόχους η εισαγωγή των πολιτών στην ψηφιακή εποχή και 

η επέκταση του διαδικτύου στα σχολεία και στα πανεπιστήμια, ώστε να παρέχεται στους νέους η 

δυνατότητα πρόσβασης στην κοινωνία της πληροφορίας.  

Στην έκθεση επίσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο με το χαρακτηριστικό τίτλο «Να σκεφτούμε την εκπαίδευση του αύριο – Να 

προωθήσουμε την καινοτομία με τις νέες τεχνολογίες» (European Commission, 2000a), γίνονται 

εκτιμήσεις και συστάσεις σχετικά με τις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν όσον αφορά την 
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εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Τονίζεται ιδιαίτερα η ανάγκη για ανάπτυξη 

συνεκτικών στρατηγικών μέσα στο χρόνο για πλήρη εκμετάλλευση των ευκαιριών που 

προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση, καθώς και η ανάγκη για ανάπτυξη σχετικών 

σεναρίων για το μέλλον με βάση τις σχετικές παρατηρήσεις και αναλύσεις των εμπειρογνωμόνων. 

Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά: 

Ο στόχος μιας τέτοιας εργασίας για το μέλλον αναμένεται να είναι να διαφωτιστούν 

και να ενημερώνονται τακτικά οι υπεύθυνοι και τα άτομα που λαμβάνουν 

αποφάσεις για τις πιθανές επιλογές καθώς και για την καθοδήγηση της στρατηγικής 

τους σκέψης. Πρέπει να προλαμβάνουμε τις εξελίξεις που διαφαίνονται τόσο στο 

τεχνολογικό πεδίο όσο και στο πεδίο των χρήσεων. 

(European Commission, 2000a, σ. 20) 

 

Κατά τη διάρκεια της υπουργικής συνόδου το Μάρτιο του 2000 στη Λισαβόνα 

επιχειρήθηκε η περαιτέρω ανάπτυξη της ιδέας της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση. 

Μεταξύ των συμπερασμάτων της συνόδου αυτής συγκαταλέγονται και οι ακόλουθες 

προτεραιότητες στον τομέα της εκπαίδευσης: 

1. Ανάπτυξη της πρωτοβουλίας «ηλεκτρονική μάθηση», με επέκταση του πεδίου δράση 

της «ηλεκτρονικής Ευρώπης» στον τομέα της εκπαίδευσης και σημαντική αύξηση των 

κατά κεφαλή επενδύσεων στο ανθρώπινο δυναμικό. 

2. Μείωση κατά το ήμισυ έως το 2010 του αριθμού των ατόμων ηλικίας 18 - 24 ετών που 

δεν ολοκληρώνουν τον πρώτο κύκλο των δευτεροβάθμιων σπουδών τους και δεν 

συνεχίζουν τις σπουδές ή την κατάρτισή τους. 

3. Οργάνωση εταιρικών σχέσεων ανάμεσα σε διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα για την 

απόκτηση γνώσεων-προώθηση δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

4. Καθιέρωση ευρωπαϊκού διπλώματος βασικών ικανοτήτων στις τεχνολογίες της 

πληροφορίας. 

5. Προώθηση και διευκόλυνση της κινητικότητας των φοιτητών, των εκπαιδευτών, των 

εκπαιδευτικών και των ερευνητών.  

 (Ευρωπαϊκή Ένωση, 2002) 

 

Μετά τη συνάντηση των υπουργών και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Λισαβόνα, η 

Επιτροπή παρουσίασε την ανακοίνωση «eLearning - Να σκεφτούμε την εκπαίδευση του αύριο» 

(European Commission, 2000b). Στην ανακοίνωση αυτή παρουσιάζεται μία στρατηγική που 

πλαισιώνεται με την ανάλογη στοχοθεσία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, 

προκειμένου η κοινωνία να αποκτήσει τα μέσα που απαιτούνται για την κοινωνία της 
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πληροφορίας. Οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες και σε όλους 

τους τομείς της κοινωνίας, ενώ οι ενέργειες που προτείνονται πλαισιώνονται από τρεις βασικούς 

στόχους. Ο πρώτος αναφέρεται στη βελτίωση της υποδομής με επενδύσεις σε εξοπλισμό νέας 

τεχνολογίας, κυρίως στα σχολεία, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύκολη πρόσβαση στα 

απαραίτητα σε όλους μέσα και κυρίως στο διαδίκτυο. Ο δεύτερος στόχος σχετίζεται με την 

αύξηση του επιπέδου των γνώσεων του πληθυσμού, κυρίως με τις κατάλληλες πρωτοβουλίες 

κατάρτισης για όλους, προκειμένου όλοι οι τομείς της κοινωνίας να μπορούν να συμμετέχουν 

ενεργά στην κοινωνία της γνώσης. Ο τρίτος στόχος αφορά την προσαρμογή των συστημάτων 

εκπαίδευσης και κατάρτισης στην κοινωνία της γνώσης, προκειμένου να διευκολυνθεί η 

απόκτηση των απαραίτητων νέων γνώσεων. Συναφής είναι και η έκθεση «Οι συγκεκριμένοι 

μελλοντικοί στόχοι των εκπαιδευτικών συστημάτων» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2001), στην οποία 

προσδιορίζονται πέντε βασικοί τομείς κοινής δράσης για την εκπαίδευση. Οι τομείς αυτοί 

αναφέρονται στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης με έμφαση στην κατάρτιση και 

επιμόρφωση των διδασκόντων, στη διευκόλυνση της πρόσβασης στην εκπαίδευση σε όλα τα 

στάδια της ζωής, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων που αφορούν την κοινωνία της γνώσης, το 

άνοιγμα της εκπαίδευσης στο τοπικό περιβάλλον, την Ευρώπη και τον κόσμο και τη βέλτιστη 

αξιοποίηση των πόρων. 

Ιδιαίτερη σημασία για τη μελλοντική πορεία της εκπαίδευσης στις ευρωπαϊκές χώρες και 

την προοπτική ανάπτυξης κοινής ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής αποκτά και η πρόσφατη 

έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ποιότητα της σχολικής εκπαίδευσης, μέσα από την 

οποία επιχειρείται ο λεπτομερής καθορισμός συγκεκριμένων δεικτών αποτίμησης της ποιότητας 

της εκπαίδευσης στα διάφορα κράτη (European Commission, 2000c). Οι δείκτες αυτοί (Βλέπε 

Πίνακα 2.1) καλύπτουν έναν ευρύ φάσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και υπάγονται σε 

τέσσερις βασικές κατηγορίες. Η πρώτη σχετίζεται με τις επιδόσεις των μαθητών σε επιλεγμένους 

τομείς της μάθησης που θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικοί, η δεύτερη αφορά την κανονική 
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φοίτηση και ομαλή μετάβαση των μαθητών από βαθμίδα σε βαθμίδα, η τρίτη αναφέρεται στη 

συνεχή παρακολούθηση της όλης εκπαιδευτικής διαδικασίας, ενώ η τελευταία καλύπτει θέματα 

που σχετίζονται με τους πόρους και τις δομές της εκπαίδευσης.  

Ο καθορισμός των δεικτών αυτών αποτελεί στην ουσία μια πρώτη προσπάθεια για 

διαμόρφωση κοινού μέτρου σύγκρισης και αξιολόγησης της ποιότητας των εκπαιδευτικών 

συστημάτων σε εθνικό επίπεδο, χωρίς να αποκλείεται και η πιθανότητα στο μέλλον οι πιέσεις για 

συγκλίσεις που θα εξασκούνται από την υιοθέτηση τέτοιων κοινών δεικτών να οδηγήσει και σε 

ακόμη μεγαλύτερες συγκλίσεις, όσον αφορά τη διαμόρφωση και ανάπτυξη μιας κοινής 

ευρωπαϊκής πολιτικής σε θέματα εκπαίδευσης. 

Πίνακας 2.1. Δεκαέξι δείκτες για την ποιότητα της σχολικής εκπαίδευσης 

Δείκτες επιδόσεων: 

1. Μαθηματικά 

2. Αναγνωστική ικανότητα 

3. Θετικές Επιστήμες 

4. Τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών 

5. Ξένες γλώσσες 

6. Ικανότητα του μανθάνειν 

7. Αγωγή του πολίτη 

Δείκτες επιτυχίας και μετάβασης: 

8. Ποσοστά εγκατάλειψης του σχολείου 

9. Ολοκλήρωση του δεύτερου κύκλου της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης 

10. Συμμετοχή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Δείκτες παρακολούθησης της εκπαίδευσης: 

11. Αξιολόγηση και οργάνωση της σχολικής εκπαίδευσης 

12. Συμμετοχή των γονέων 

Δείκτες πόρων και δομών: 

13. Εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών 

14. Συμμετοχή στην προσχολική εκπαίδευση 

15. Αριθμός μαθητών ανά ηλεκτρονικό υπολογιστή 

16. Εκπαιδευτική δαπάνη ανά μαθητή 

Πηγή: European Commission (2000c) 

 

 

Το σχολείο στην κοινωνία της πληροφορίας 

Οι γενικές επιδιώξεις και η ευρύτερη στοχοθεσία που τίθεται για το σχολείο του 21
ου

 

αιώνα συναρτώνται και συνδέονται άμεσα με το είδος, τη μορφή αλλά και τη λειτουργία του 
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συγκεκριμένου σχολείου που θα φέρει σε πέρας τις επιδιώξεις αυτές και θα υπηρετήσει μια τέτοια 

στοχοθεσία, μέσα μάλιστα στο ευρύτερο πλαίσιο των ιδιαίτερων προκλήσεων και των αυξημένων 

απαιτήσεων που δημιουργεί για την εκπαίδευση η σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας (Rubin & 

Linturi, 2001). Πάνω στην προβληματική αυτή εδράζεται και η συζήτηση για την καταλληλότητα 

του παραδοσιακού σχολείου να υπηρετήσει τις σημερινές ανάγκες των μαθητών και της κοινωνίας 

(Druker, 1994), με βασικό επιχείρημα ότι το σχολείο προχωρεί στην αντιμετώπιση των νέων 

δεδομένων του 21
ου

 αιώνα, έχοντας στη διάθεσή του βασικά εργαλεία διδασκαλίας, μάθησης και 

διοίκησης που σχεδιάστηκαν για να εξυπηρετήσουν περισσότερο τα σχολεία της βιομηχανικής 

εποχής (Gonzales & Robyler, 1996).  

 Αναλύοντας περαιτέρω το επιχείρημα αυτό η Hammond (2000) υποστηρίζει ότι οι απαιτήσεις 

της σύγχρονης κοινωνίας της πληροφορίας επιβάλλονται σήμερα ουσιαστικά σε ένα σχολείο το 

οποίο έχει σχεδιαστεί έναν αιώνα προηγουμένως για να ικανοποιήσει τις τότε πολύ διαφορετικές 

συνθήκες και ανάγκες. Το εργοστασιακό αυτό σχολείο, όπως το ονομάζει, δημιουργήθηκε σε μια 

εποχή που τα άτομα προετοιμάζονταν για εργασίες που απαιτούσαν κατά βάση κατώτερες 

δεξιότητες, και δεν είναι δυνατό έναν τέτοιο σχολείο να προετοιμάσει τους σημερινούς πολίτες για 

την εργασία της γνώσης η οποία χαρακτηρίζει την οικονομία του 21
ου

 αιώνα. Όπως με νόημα 

επισημαίνει: 

Η ανάγκη να προετοιμάσουμε τους πολίτες του μέλλοντος και τους εργαζόμενους 

έτσι που να μπορούν να αντιμετωπίζουν την πολυπλοκότητα, να χρησιμοποιούν τις 

νέες τεχνολογίες και να εργάζονται συλλογικά για να επιλύσουν καινοφανή 

προβλήματα – και η ανάγκη να το πετύχουν αυτό μέσα σε μια πολύ περισσότερο 

διαφοροποιημένη και περιεκτική ομάδα μαθητών – μας προκάλεσε ώστε να 

σκεφτούμε ξανά τους στόχους της εκπαίδευσης και το αναλυτικό πρόγραμμα, να 

προετοιμάσουμε καλύτερα τους δασκάλους και να επανασχεδιάσουμε τα σχολεία 

ως οργανισμούς (σ. 353). 

 

Η γενική εκτίμηση ότι τα σχολεία όπως είναι οργανωμένα και λειτουργούν σήμερα δεν 

είναι σε θέση να συμβαδίσουν με τις απαιτήσεις και τις προκλήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας 

χωρίς μια ριζική αναδόμησή τους (Doheny-Farina, 1996 Thomas, 1986) ήταν το έναυσμα για τη 
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συζήτηση που ακολούθησε και έφερε στην επιφάνεια αρκετές ιδέες για επανασχεδιασμό και 

αναδόμηση του σχολείου. Καταθέτοντας τη δική του πρόταση ο Strain (2000) εισηγείται δυο 

συγκεκριμένα μέτρα για αναδόμησή του. Το πρώτο από αυτά αφορά τη διαμόρφωση μιας νέας 

μορφής και δομής για την ίδια τη γνώση, έτσι που αυτή να ανταποκρίνεται περισσότερο στα 

σύγχρονα δεδομένα και τις προσδοκίες της κοινωνίας της πληροφορίας, ενώ το δεύτερο σχετίζεται 

με τη διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου για το σχολείο ως οργανισμό, το οποίο να είναι συμβατό 

με τη σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας, η οποία έχει υιοθετήσει τη στρατηγική της κοινωνίας 

που μαθαίνει για να πετύχει εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς στόχους. Η υιοθέτηση παρόμοιας 

στρατηγικής και από το σχολείο, ώστε αυτό να καταστεί ένας οργανισμός που μαθαίνει μέσα από 

την κοινή εμπειρία και πράξη όλων των εμπλεκομένων, ένας οργανισμός δηλαδή που έχει την 

ικανότητα να μαθαίνει πώς να αναπτυχθεί από μόνος του ανταποκρινόμενος στις απαιτήσεις του 

εξωτερικού περιβάλλοντος και μαθαίνοντας πώς να προβλέπει και να διαμορφώνει τη μελλοντική 

του πορεία (Holly & Southworth, 1993, σ.12), ίσως φέρει το σχολείο πιο κοντά στην κοινωνία της 

πληροφορίας και στις ιδιαιτερότητές της. Η έννοια του οργανισμού που μαθαίνει άρχισε 

ουσιαστικά να αναπτύσσεται από το 1990 με τη δημοσίευση του βιβλίου του Peter Senge «The 

Fifth Discipline”, στο οποίο όρισε τον οργανισμό που μαθαίνει ως έναν οργανισμό: 

...όπου οι άνθρωποι συνεχώς αυξάνουν την ικανότητά τους να πετύχουν τα 

αποτελέσματα που πραγματικά επιθυμούν, όπου προάγονται νέοι και διαχεόμενοι 

τρόποι σκέψης, όπου εκφράζεται ελεύθερα η συλλογική φιλοδοξία, και όπου οι 

άνθρωποι μαθαίνουν συνεχώς πώς να μαθαίνουν μαζί. 

(Senge, 1990, σ.3) 

 

Οι Caldwell & Spinks (1998) προτείνουν έναν πιο πολύπλοκο σχεδιασμό για τη 

δημιουργία σχολείων που να ανταποκρίνονται στην κοινωνία της πληροφορίας. Ο σχεδιασμός 

αυτός μπορεί να απεικονιστεί σε μια σύνθεση που γίνεται αντιληπτή ως μια οργανωμένη ολότητα, 

η οποία όμως είναι κάτι περισσότερο από το άθροισμα των μερών που την απαρτίζουν. Τα μέρη 

που σχηματίζουν την ολότητα αυτή συνιστούν στην ουσία αλληλοεπηρεαζόμενα δομικά στοιχεία 

της όλης διαδικασίας του σχεδιασμού, το καθένα από τα οποία συνεπάγεται και συγκεκριμένες 
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διαφοροποιήσεις για την επίτευξη του τελικού στόχου που είναι η δημιουργία του καινούριου 

σχολείου. Ο σχεδιασμός τελικά του σχολείου δεν είναι τίποτε άλλο από προβλέψεις για το μέλλον 

που αφορούν τις πιο κάτω περιοχές, οι οποίες συνιστούν και τα δομικά στοιχεία της ολότητας: 

συνδετικότητα στο αναλυτικό πρόγραμμα, μετασχηματισμός του χώρου εργασίας, σχολική δομή 

και παγκοσμιοποίηση, επαγγελματισμός στη διδασκαλία, ομάδες και συμβουλευτική αγωγή, 

πολιτική για πρόσβαση και ισότητα στον κυβερνοχώρο, και εικονικά σχολεία. Οι προβλέψεις για 

τα εικονικά σχολεία τοποθετούνται στο κέντρο του σχεδιασμού και συνιστούν τον κεντρικό 

πυρήνα της ολότητας. 

Η τοποθέτηση της ιδέας του εικονικού σχολείου στο κέντρο του μοντέλου που εισηγούνται 

οι Caldwell & Spinks (1998), συνδέεται άμεσα με την προοπτική των εικονικών σχολείων ως των 

σχολείων εκείνων που θα αντικαταστήσουν στο μέλλον τα συμβατικά σχολεία, συνεπικουρούμενα 

από την πρόοδο της τεχνολογίας (Doheny-Farina, 1996˙ Harper κ.ά., 2000˙ Paulson ,1988˙ Russell 

& Holkner, 2000˙). Τα σχολεία αυτά στηρίζουν τη λειτουργία τους στα συστήματα εικονικής 

πραγματικότητας, τα οποία αποτελούν μια σύγχρονη εφαρμογή της πληροφορικής και 

προσφέρουν μια ποικιλία δυνατοτήτων με έμφαση στην εικονοποίηση των φυσικών συστημάτων 

και στη δημιουργία περιβάλλοντος τρισδιάστατης γραφικής πραγματικότητας, μέσα στο οποίο ο 

χρήστης συμμετέχει ενεργητικά και διαδραστικά, χρησιμοποιώντας μια ποικιλία 

πολυαισθητηριακών διασυνδέσεων (Petta κ.ά., 2001 Sanchez κ.ά., 2000). Oι τεχνολογίες αυτές 

έχουν ήδη εισαχθεί στην περιοχή του εκπαιδευτικού λογισμικού και διαθέτουν συστήματα στα 

οποία ο εκπαιδευόμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει το διαδραστικό εικονικό μικρόκοσμο και να 

ωφεληθεί από τη μεταβίβαση εμπειριών, μέσα από αλληλεπιδραστικές διαδικασίες μάθησης 

(Diplas & Pintelas, 2000). Τέτοιες τεχνολογίες εικονικής πραγματικότητας φαίνεται ότι 

προσφέρουν τη δυνατότητα σχεδιασμού τρισδιάστατων κόσμων και δραστηριοτήτων πλοήγησης 

οι οποίες παρέχουν υπόβαθρο παρόμοιο με τις καθημερινές εμπειρίες των παιδιών και επενδύουν 

στο φυσιολογικό παιδικό ενθουσιασμό μπροστά στις τεχνολογίες που προσομοιάζουν με 
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βιντεοπαιχνίδια (Gabrielli κ.ά., 2000). Ταυτόχρονα, όπως υποδεικνύει ο Ligorio (2001) η 

δημιουργία, η ανάπτυξη και η εμπειρία ενός τέτοιου εικονικού περιβάλλοντος ενδυναμώνει και 

ενισχύει αυτό που ο Garden (1983) περιέγραψε ως «χωρική νοημοσύνη» (σ.108-109). 

Σύμφωνα με τους Russell & Holkner, (2000) υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τύποι εικονικών 

σχολείων. Ο πρώτος, που αποκαλείται τύπος του κυβερνοχώρου, δεν απαιτεί τη φυσική παρουσία 

του μαθητή σε οποιαδήποτε συμβατική αίθουσα διδασκαλίας ή σχολείο παρά μόνο την ενεργό 

συμμετοχή του σε προσχεδιασμένα συστήματα εικονικής πραγματικότητας σε κατάλληλα 

εξοπλισμένο περιβάλλον είτε στο σπίτι είτε αλλού. Ο δεύτερος τύπος που χαρακτηρίζεται ως 

υβριδικός συνδυάζει την ατομική εργασία του μαθητή στο σπίτι ή άλλα κατάλληλα εξοπλισμένα 

κέντρα εικονικής πραγματικότητας, και τη μερική φοίτησή του σε συμβατικά σχολεία για σκοπούς 

κοινωνικοποίησης. Ο τελευταίος τύπος εικονικού σχολείου προϋποθέτει την κανονική φοίτηση σε 

συμβατικό σχολείο, το οποίο όμως προσφέρει και τη δυνατότητα εικονικών μαθημάτων σε 

συγκεκριμένα αντικείμενα μάθησης.  

Μια από τις επιδράσεις του εικονικού σχολείου στη σύγχρονη πραγματικότητα είναι και η 

συμβολή του στη θεαματική εξάπλωση του θεσμού του οικοσχολείου, με τα ποσοστά των 

μαθητών που δεν φοιτούν σε σχολείο αλλά παρακολουθούν μαθήματα στο σπίτι τους, 

αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία, να αυξάνονται σημαντικά 

κυρίως σε χώρες όπως η Αυστραλία, Καναδάς, Μεγάλη Βρετανία, και ΗΠΑ (Meighan, 1997). 

Στις ΗΠΑ ενώ ο αριθμός αυτών των μαθητών τη δεκαετία του 80 ανερχόταν σε μερικές μόνο 

δεκάδες χιλιάδες, το 1994 έφτασε το έναν εκατομμύριο ή γύρω στο 2% του συνόλου των μαθητών 

σχολικής ηλικίας (Aiex, 1994), και μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 90 γύρω στα τρία 

εκατομμύρια (Αviram, 2000). Σύμφωνα επίσης με τον Aviram (2000) είναι αξιοσημείωτο και το 

γεγονός ότι ενώ στο παρελθόν η πλειοψηφία των γονιών των παιδιών που φοιτούσαν στο 

οικοσχολείο ανήκαν σε περιφερειακές ομάδες της κοινωνίας, τα τελευταία χρόνια οι περισσότεροι 

από αυτούς είναι επαγγελματίες της μεσαίας τάξης. Αυτοί πιστεύουν ότι οι ευκαιρίες για την 
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πρόοδο των παιδιών τους είναι μεγαλύτερες στο σπίτι παρά στο σχολείο, βοηθούμενα από 

διδακτικό υλικό και ομάδες υποστήριξης μέσω του διαδικτύου (Meighan, 1997 Hargreaves, 

1997). 

  Η ραγδαία εξάπλωση του εικονικού σχολείου ερμηνεύεται από τους Russell & Holkner 

(2000) ως αποτέλεσμα ακριβώς των επαναστατικών αλλαγών που έχουν σημειωθεί στην 

τεχνολογία, της προοπτικής μείωσης του οικονομικού κόστους στη λειτουργία της εκπαίδευσης, 

της έλξης που προκαλούν οι σύγχρονες τεχνολογίες και γενικά της μη συμβατότητας του 

παραδοσιακού σχολείου με την εποχή της πληροφορίας. Η ερμηνεία αυτή φαίνεται να ενισχύει 

την πεποίθηση πολλών ότι «καμιά άλλη τεχνολογία δεν είναι τόσο ακαταμάχητη και καμιά δεν 

εμπεριέχει τόση δύναμη όσο οι ψηφιακές τεχνολογίες» (Kapitzke, 2000). Ταυτόχρονα όμως οι 

Russell & Holkner (2000) σπεύδουν να επισημάνουν το γεγονός ότι η εξάπλωση των εικονικών 

σχολείων δεν έφτασε ακόμη σε τέτοιο σημείο ώστε να μπορεί να γίνεται λόγος για αντικατάσταση 

του συμβατικού σχολείου και αυτό λόγω κυρίως της έλλειψης του κατάλληλου παιδαγωγικού 

υπόβαθρου που να τα στηρίζει, της έλλειψης των απαιτούμενων τεχνικών διδασκαλίας, των 

ανησυχιών για τυχόν ανατροπή των ανθρώπινων αξιών, της απουσίας διεξόδων για 

κοινωνικοποίηση μέσα από το εικονικό σχολείο και της αυξημένης ανάγκης για συνεχή εποπτεία 

των μαθητών της σχολικής ηλικίας. Οι διαπιστώσεις αυτές για τις βασικές αδυναμίες των νέων 

ψηφιακών τεχνολογιών στο χώρο της εκπαίδευσης φαίνεται να συμβαδίζουν με την ευρύτερη 

παραδοχή ότι παρά το γεγονός ότι η τεχνολογία κατάφερε να είναι πανταχού παρούσα 

τουλάχιστον στον κόσμο των επιχειρήσεων, ακόμα δεν έχει καταφέρει να μορφοποιήσει έναν 

ξεκάθαρο ρόλο για την εκπαίδευση, με αποτέλεσμα μετά από πολλά χρόνια έρευνας «να 

εξακολουθεί να παραμένει ‘αουτσάιντερ’ στην παιδαγωγική των σχολείων» (Watson, 2001, 

σ.251). 
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Η πρόκληση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 

Στενά συνδεδεμένες με την εξέλιξη και το μέλλον τόσο του εικονικού όσο και του 

συμβατικού σχολείου είναι οι σύγχρονες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). 

Αυτές, με τις δυνατότητες δικτύωσης και επικοινωνίας που προσφέρουν, συνιστούν ένα βασικό 

εργαλείο μάθησης και προόδου στην κοινωνία της πληροφορίας, δημιουργώντας νέα δεδομένα και 

απεριόριστες ευκαιρίες για τη διδασκαλία και τη μάθηση (Mok & Cheng, 2001), και 

επηρεάζοντας δραματικά τον τρόπο που προσεγγίζουμε τις στρατηγικές μάθησης του μέλλοντος 

(Cloete, 2001). Σύμφωνα  με τους Chan και άλλους (2001) η ανάπτυξη των ΤΠΕ έχει επιφέρει 

δραστικές αλλαγές όσον αφορά το πώς, τι, ποιος, πότε, πού και γιατί μαθαίνει, χωρίς ωστόσο να 

έχουμε ακόμη πλήρη επίγνωση των συνεπειών τους στην εκπαίδευση. Όπως υποστηρίζουν, οι 

μελλοντικές αλλαγές στο φυσικό μαθησιακό περιβάλλον, καθώς και στους σκοπούς και το 

πλαίσιο της εκπαίδευσης, συνδυαζόμενες με τη δικτύωση της κοινωνίας που ήδη άρχισε να 

παρατηρείται, θα αλλάξουν ριζικά τον τρόπο που μαθαίνει ο άνθρωπος αλλά και την αντίληψη 

που έχουμε για τα σχολεία. Προβλέπουν μάλιστα ότι στο μέλλον η μάθηση θα είναι «πανταχού 

παρούσα» αφού καμιά αίθουσα διδασκαλίας, όπως τη γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, δεν θα περιορίζει 

την αλληλεπίδραση του μαθητή με το μαθησιακό υλικό αλλά ούτε και με άλλους μαθητές σε 

οποιοδήποτε γωνιά της γης. Δίνοντας μάλιστα μια γεύση αυτού που αναμένουν στο εγγύς μέλλον, 

αναφέρουν: 

Η εμφάνιση και η λειτουργία των ηλεκτρονικών υπολογιστών θα είναι πολύ 

διαφορετική από αυτό που βλέπουμε σήμερα και θα είναι σχεδιασμένοι για να 

εξυπηρετούν συγκεκριμένους σκοπούς. Για παράδειγμα, η μαθητική σάκα μπορεί 

να είναι ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής παλάμης με ασύρματες συνδέσεις με 

κεντρικούς σχολικούς υπολογιστές, από όπου ο μαθητής θα μπορεί να κατεβάζει 

ηλεκτρονικά βιβλία, εργασίες, διαγωνίσματα κλπ. Χρησιμοποιούμενοι μαζί με 

ηλεκτρονικούς πίνακες αυτοί οι «υπολογιστές-σάκες» θα μεταμορφώσουν τη 

στατική αίσθηση διδασκαλίας σε έναν υψηλής αλληλεπίδρασης μαθησιακό 

περιβάλλον. 

(Chan κ.ά. 2001, σ.146) 

 

Μά
ριο
ς Σ

. Σ
τυ
λια
νίδ
ης



 

 60 

Παρόμοιες είναι και οι προβλέψεις του Somekh (2000), ο οποίος αναφέρει ότι μέχρι το 

2010 όλοι οι μαθητές και όλοι οι δάσκαλοι θα διαθέτουν ατομικούς φορητούς υπολογιστές με 

ενσωματωμένα: πληκτρολόγιο ανάλογο με το μέγεθος του χεριού, DVD, διαδίκτυο, 

τηλεομοιότυπο, τηλέφωνο και μια σειρά από άλλα ποιοτικά λογισμικά εργαλεία.  

Με αυτές τις προοπτικές η εισαγωγή και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση είναι 

σήμερα αναγκαία και επιβεβλημένη εξυπηρετώντας ταυτόχρονα οικονομικούς, κοινωνικούς και 

παιδαγωγικούς λόγους (OECD, 2001d). Oι οικονομικοί λόγοι σχετίζονται με την ανάγκη 

εκπαίδευσης και προετοιμασίας του μελλοντικού εργατικού δυναμικού της κοινωνίας έτσι που να 

το χαρακτηρίζει επάρκεια στη χρήση των νέων τεχνολογιών, αφού αυτές θεωρούνται εκ των ων 

ουκ άνευ στη νέα οικονομία του 21
ου

 αιώνα. Οι κοινωνικοί λόγοι αναφέρονται στην εξοικείωση 

και ικανότητα χρήσης των ΤΠΕ ως απαραίτητη δεξιότητα για την ίδια τη ζωή, κατ’ αντιστοιχία 

του αλφαβητισμού σε προηγούμενες εποχές, και κατ’ επέκταση ως προϋπόθεση για ομαλή 

συμμετοχή στην κοινωνία και το νέο υπό διαμόρφωση εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον. Οι 

παιδαγωγικοί λόγοι επικεντρώνονται στο ρόλο που έχουν να διαδραματίσουν οι ΤΠΕ στην όλη 

διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης, στη βελτίωση των δεξιοτήτων μάθησης και στην 

καλλιέργεια των ανώτερων νοητικών λειτουργιών. 

  Παρά την ομοφωνία όμως που φαίνεται να υπάρχει όσον αφορά τη σημασία και την 

αναγκαιότητα εισαγωγής των ΤΠΕ στα σχολεία, καταγράφονται αρκετές δυσκολίες αλλά και 

διαφωνίες όσον αφορά τη μορφή που πρέπει να πάρει μια τέτοια εισαγωγή. Στο παρελθόν είχε 

προκληθεί πολλή συζήτηση, η οποία και έφερε στην επιφάνεια έναν ευρύ φάσμα ιδεών και 

εισηγήσεων που εκτεινόταν από τις τοποθετήσεις για ηλεκτρονική υποστήριξη της μάθησης και 

για δημιουργία εικονικών χώρων διδασκαλίας μέχρι τις προβλέψεις για κατάργηση των δασκάλων 

και αντικατάστασή τους από μηχανές διδασκαλίας (Selwyn, 2000). Παράλληλα, η επιλογή, η 

χρήση και η επίδραση του εκπαιδευτικού λογισμικού στο σχολείο συνιστούσε ακόμα έναν 

επιπρόσθετο αντικείμενο διαφωνιών (Hinostroza κ.ά., 2000), με επιφυλάξεις επίσης όσον αφορά 
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το ρόλο που πρέπει να διαδραματίσουν οι ΤΠΕ στο σχολείο (Lowther and Sullivan, 1994) ή 

τουλάχιστον προβληματισμούς για την αποτελεσματικότητα τους (Johnson et al., 1994) αλλά και 

κριτική για το γεγονός ότι το λογισμικό που χρησιμοποιείται πιο συχνά στα σχολεία βασίζεται στη 

λογική της δοκιμής και πλάνης (Cuban 1997˙ Evans-Andris 1995). 

  Πέρα από τα προβλήματα που παρουσιάζονται, φαίνεται ότι οι ΤΠΕ έχουν να 

διαδραματίσουν έναν κρίσιμο και καθοριστικό ρόλο όσον αφορά τη μετεξέλιξη του σχολείου 

(Mooij & Smeets, 2001 Selwyn, 2000). Σε μια πρόσφατη έκθεση της αμερικάνικης επιτροπής για 

την εκπαίδευση μέσω του διαδικτύου (Kerrey, 2000), επισημαίνεται ότι οι ΤΠΕ και ιδιαίτερα το 

διαδίκτυο είναι ίσως η πιο ισχυρή μετασχηματιστική τεχνολογία στην ανθρώπινη ιστορία, η οποία 

αφού μετασχημάτισε σε εκπληκτικό βαθμό τις επιχειρήσεις, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, την 

ψυχαγωγία και γενικά ολόκληρη την κοινωνία, τώρα φαίνεται ότι στρέφει περισσότερο τη δύναμή 

της στο μετασχηματισμό της εκπαίδευσης. Προχωρώντας μάλιστα ένα βήμα πιο πέρα η επιτροπή 

προβλέπει ότι οι ακόλουθες τάσεις θα επηρεάσουν σημαντικά την επόμενη γενιά ΤΠΕ, με 

ανάλογες συνέπειες και για την εκπαίδευση: 

1. Ευκολότερη πρόσβαση και αυξημένες δυνατότητες διαχείρισης δεδομένων, που θα 

επιτρέπουν τη γρήγορη και εύκολη μεταφορά μεγάλων πακέτων δεδομένων ενσύρματα ή 

ασύρματα.  

2. Ανάπτυξη των τεχνολογιών διασύνδεσης και επικοινωνίας ώστε να καθίσταται δυνατή η 

ασύρματη διασύνδεση μικρών μονάδων πολλαπλής εξυπηρέτησης. 

3. Επίτευξη ψηφιακής σύγκλισης η οποία να συνδυάζει τις δυνατότητες του τηλεφώνου, 

ραδιοφώνου, τηλεόρασης, και άλλων διαδραστικών μονάδων. 

4. Βελτίωση και ανάπτυξη τεχνολογιών που συνδυάζουν την αναγνώριση φωνής και 

χειρονομιών, τη μετατροπή κειμένου σε φωνή και αντίστροφα, τη μετάφραση γλωσσών. 

5. Σημαντική μείωση του κόστους 
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Συμμετέχοντας εξάλλου στο σχετικό διάλογο που έχει αναπτυχθεί, ο ΟΟΣΑ παρουσιάζει 

και αναλύει σε μια πρόσφατη έκδοση του ένα μοντέλο εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση το 

οποίο είναι βασισμένο στη μελέτη των εμπειριών πολλών χωρών (OECD, 2001d). Κεντρικό 

σημείο στο μοντέλο αυτό αποτελεί ο ψηφιακός μαθητής, ενώ η ζωή μέσα και έξω από το σχολείο 

που διαποτίζεται από τις πηγές γνώσης και τους μηχανισμούς επικοινωνίας των ΤΠΕ, καθορίζουν 

από κοινού την ολότητα των μαθησιακών εμπειριών για τον ψηφιακό μαθητή. Επισημαίνεται 

επίσης ότι μέσα στο σχολείο υπάρχει η ανάγκη για οργανωτικές αλλαγές και ένας διαφορετικός 

ρόλος για το δάσκαλο, ενώ καθορίζονται συγκεκριμένα μέτρα τα οποία αναβαθμίζουν την 

ποιότητα του περιβάλλοντος μάθησης μέσω των ΤΠΕ και διευκολύνουν την ανάπτυξη της 

εκπαιδευτικής πολιτικής στο συγκεκριμένο τομέα. Ανάμεσα στα μέτρα αυτά είναι η 

επαναδιατύπωση του παραδοσιακού αναλυτικού προγράμματος με δραστικές αλλαγές στο 

περιεχόμενο και τη μεθοδολογία, έτσι που να συνάδει πληρέστερα με τη μάθηση μέσω του 

διαδικτύου και των ΤΠΕ, η ανάλογη αναπροσαρμογή των συστημάτων αξιολόγησης των μαθητών 

ώστε αυτά να μην αποτελούν τροχοπέδη σε μια ευφάνταστη χρήση των ΤΠΕ, η αναβάθμιση του 

ρόλου του δασκάλου με προγράμματα συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης που να οδηγούν στην 

απόκτηση ενός εύρους τεχνικών και παιδαγωγικών δεξιοτήτων, η έμφαση στον ψηφιακό 

αλφαβητισμό για όλους, το όραμα και ο προσανατολισμός της διευθυντικής ηγεσίας στην 

υιοθέτηση των ΤΠΕ, και η ενδυνάμωση νέων τρόπων επικοινωνίας και συνεταιριστικότητας 

μεταξύ σχολείου, σπιτιού και κοινότητας. Ιδιαίτερη σημασία στο μοντέλο αποκτά η πεποίθηση 

ότι: 

Τα σχολεία αντιδρούν συχνά στις ραγδαίες αλλαγές αλλά οι ΤΠΕ μπορούν να 

καταστούν ένας «Δούρειος Ίππος» - το μέσο δια του οποίου η αλλαγή θα 

πραγματοποιηθεί αλλά και ο μηχανισμός για ανάσχεση της αντίδρασης. 

(ΟECD, 2001d, σ.16-17) 

 

Αναμφίβολα η πρόκληση της κοινωνίας της πληροφορίας και των νέων τεχνολογιών για το 

σημερινό σχολείο είναι μεγάλη. Τα προβλήματα και οι δυσκολίες που παρουσιάζονται απαιτούν 
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τομές και τολμηρές πρωτοβουλίες από το ίδιο το σχολείο, το οποίο θα πρέπει να συμμετάσχει και 

ακόμη να ηγηθεί της προσπάθειας για δημιουργία νέων μοντέλων ενσωμάτωσης ή ενοποίησης 

των ποικίλων τυπικών και άτυπων μαθησιακών διεργασιών που είναι βασισμένες στις ΤΠΕ, πέρα 

από τα οποιαδήποτε εμπόδια του χώρου και του χρόνου (Nachmias et al, 2001). Οι ακαδημαϊκοί, 

οι ερευνητές και οι δάσκαλοι θα πρέπει να συνεργαστούν με την πολιτική εξουσία, τις 

επιχειρήσεις, τους γονείς και τους κοινωνικούς εταίρους, ώστε να επιφέρουν τις αλλαγές που 

χρειάζονται στις μαθησιακές πρακτικές και στο χαρακτήρα του σχολείων, των δασκάλων και της 

εκπαίδευσης (Somekh, 2000), λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη ότι οι ΤΠΕ δεν είναι μόνο η 

ραχοκοκαλιά της κοινωνίας της πληροφορίας, αλλά συνιστούν και ένα σημαντικό καταλύτη και 

εργαλείο για παρακίνηση εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων που θα μεταμορφώσουν τους μαθητές 

σε παραγωγικούς εργάτες της γνώσης (Pelgrum, 2001). 

 

Το δημόσιο σχολείο και οι σύγχρονες επιδράσεις 

Για περισσότερο από έναν αιώνα τώρα το δημόσιο σχολείο είχε ταυτιστεί με το δημόσιο 

έλεγχο και διαχείριση, τη δημόσια χρηματοδότηση, τη δημόσια ιδιοκτησία και τη δημόσια παροχή 

του εκπαιδευτικού αγαθού και των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, λειτουργίες που για χρόνια 

γίνονταν αντιληπτές και αυτονόητες ως βασικές ευθύνες και υποχρεώσεις του εκάστοτε 

κυβερνητικού σχήματος (Caldwell, 2000). Με αυτή του τη μορφή και στη βάση μιας καθολικής 

και υποχρεωτικής φοίτησης, το δημόσιο σχολείο παρείχε μια ομοιόμορφη και ενοποιό εμπειρία 

την οποία συμμεριζόταν ολόκληρη η πολιτεία, συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στη διαμόρφωση 

και ισχυροποίηση της εθνικής ή κρατικής ταυτότητας των πολιτών σε πολλές χώρες του κόσμου. 

Πέρα όμως από αυτό το δημόσιο σχολείο είχε αντικριστεί και ως μια δύναμη επιρροής για 

εκδημοκρατισμό της κοινωνίας, αλλά και ως ένας θεσμός δια μέσου του οποίου οι 

ευαγγελιζόμενες ίσες ευκαιρίες για όλους θα γίνονταν επιτέλους πραγματικότητα (McGaw, 2000). 
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  Είναι όμως γεγονός ότι την τελευταία κυρίως δεκαετία άρχισε να αναπτύσσεται μια έντονη 

συζήτηση για το μέλλον του δημόσιου σχολείου και τη δυνατότητά του να ανταποκριθεί 

αποτελεσματικά στα νέα δεδομένα και τις συνθήκες της σύγχρονης εποχής (Blackmore, 2000). Η 

συζήτηση αυτή έδωσε το έναυσμα για σημαντικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις στο σύστημα 

δημόσιας εκπαίδευσης σε πολλές χώρες του κόσμου (Caldwell & Hayward, 1998 Whitty & 

Power, 2000), ενώ ο Caldwell (2000) προβλέπει ότι στο προσεχές μέλλον θα εκδηλωθούν ακόμα 

περισσότερες τέτοιες αλλαγές. Όπως υποστηρίζεται από το Boyd (2000), οι πιέσεις για αυτές τις 

αλλαγές ξεκινούν από μια ποικιλία σύγχρονων κοινωνικοοικονομικών και πολιτικών τάσεων οι 

οποίες λειτουργούν σε αλληλεπίδραση με τη συνεχώς ισχυροποιούμενη αντίληψη ότι τα δημόσια 

σχολεία παρουσιάζουν φτωχά αποτελέσματα ή είναι ανεπαρκή στην αντιμετώπιση των σύγχρονων 

προκλήσεων και απαιτήσεων. Επιπρόσθετη αιτία όμως για τις μεταρρυθμίσεις που έλαβαν χώρα 

ήταν και η κατάρρευση των παραδοσιακών διαχωριστικών ορίων που υπήρχαν παλαιότερα μεταξύ 

των δημόσιων οργανισμών και των οργανισμών της ελεύθερης αγοράς (Meyer κ.ά., 2000), 

γεγονός που επέτρεψε ή ευνόησε την ανάπτυξη ανάλογων συνειρμών και για την εκπαίδευση και 

την υιοθέτηση τελικά προσεγγίσεων που επεδίωκαν να μεταφέρουν πετυχημένες πρακτικές της 

ελεύθερης αγοράς στο όλο σύστημα της δημόσιας εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα, όπως σημειώνει ο 

Boyd (2000), η αντίληψη που ήθελε στο παρελθόν τα δημόσια σχολεία ως οργανισμούς, των 

οποίων τα όρια και το περιβάλλον δράσης καθορίζονταν και ελέγχονταν από την εκάστοτε 

κυβερνητική εξουσία, βρίσκεται πλέον σε ασυμφωνία ή και σε σύγκρουση με την ύπαρξη των 

ακόλουθων σύγχρονων δεδομένων στο ευρύτερο περιβάλλον του σχολείου (σ.243-244): 

1. Τη διαμόρφωση ενός νέου πληροφοριακού περιβάλλοντος, στο οποίο τα σχολεία και οι 

δάσκαλοι έχουν χάσει την προνομιούχα πρόσβαση που είχαν στη γνώση 

2. Την ύπαρξη ενός νέου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, στο οποίο η τυπική εκπαίδευση 

βαθμιαία έχει να συναγωνιστεί με ελκυστικές μορφές άτυπης εκπαίδευσης, είτε στο σπίτι είτε 

σε διάφορα εθελοντικά ιδρύματα είτε στο πλούσιο περιβάλλον που δημιουργούν τα ποικίλα 

σύγχρονα μέσα 

3. Την επικράτηση μιας νέας αντίληψης στη διακυβέρνηση του σύγχρονου κράτους, σύμφωνα με 

την οποία ο ρόλος της κυβέρνησης είναι περισσότερο ρόλος διευκολυντή και υποστηρικτή 

παρά ρόλος παροχέα των δημόσιων υπηρεσιών, και 
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4. Τη δημιουργία ενός νέου πολιτιστικού περιβάλλοντος, το οποίο χαρακτηρίζεται από 

πολιτιστικό πλουραλισμό και συνύπαρξη ανταγωνιστικών ιδεών από διαφορετικές ομάδες και 

κοινότητες. 

 

Οι λύσεις που δόθηκαν και οι αλλαγές που εισήχθησαν τελικά στη δημόσια εκπαίδευση τη 

δεκαετία που πέρασε ήταν επηρεασμένες κυρίως από τη νεοφιλελεύθερη πολιτική που εφάρμοσαν 

την περίοδο αυτή αρκετές κυβερνήσεις. Με βάση την πολιτική αυτή, η οποία κυρίως 

εφαρμόστηκε στην Αγγλία, Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία, Καναδά και σε λιγότερο βαθμό στις ΗΠΑ, 

επιχειρήθηκαν σημαντικές δομικές αναπροσαρμογές που επεδίωκαν τη μεταρρύθμιση του 

κρατικού τομέα στη βάση των πετυχημένων πρακτικών του ιδιωτικού τομέα, με μείωση των 

επενδύσεων στην εκπαίδευση, υγεία και κοινωνική πρόνοια για εξυπηρέτηση του δημόσιου 

χρέους, με αύξηση των εξαγωγών για αναπλήρωση της εγχώριας κατανάλωσης και ισοσκελισμό 

του προϋπολογισμού, αλλά και με την απελευθέρωση της αγοράς για προσέλκυση εξωτερικών 

επενδυτών (Carnoy, 1998). Επισημαίνοντας η Παγκόσμια Τράπεζα το διαφοροποιημένο ρόλο του 

σημερινού κράτους αλλά και τις συνέπειες αυτής της αλλαγής στην εκπαίδευση, σημειώνει και τα 

ακόλουθα σε μια από τις εκδόσεις της: 

Στην εκπαίδευση, η κυβέρνηση εξακολουθεί να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο – και 

πιθανότατα αυτό να συνεχίσει – ειδικότερα στη χρηματοδότηση της πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Παράλληλα όμως εμπλέκονται και άλλες 

οντότητες και πολύ πιθανό η εμπλοκή αυτή να αυξάνεται ολοένα και περισσότερο 

στις επόμενες δεκαετίες... Το σημαντικό όμως ερώτημα τώρα δεν είναι κατά πόσο 

θα επεκταθούν οι ρόλοι που αφορούν την εκπαίδευση και σε άλλους φορείς πέρα 

από την κυβέρνηση – αυτό θα γίνει ούτως ή άλλως – αλλά περισσότερο με ποιο 

τρόπο αυτές οι εξελίξεις θα πρέπει να ενσωματωθούν στη γενική στρατηγική των 

χωρών. 

(World Bank, 1999, σ. 2-3) 

 

Σε μια προσπάθεια σχηματοποίησης των συνεπειών που είχαν οι νέες εξελίξεις στην 

εκπαίδευση ο Blackmore (2000) κάνει λόγο για δυο φαινόμενα που επικρατούν διεθνώς σήμερα 

στην εκπαίδευση, ως αποτέλεσμα ακριβώς των πιο πάνω τάσεων και της υιοθέτησης των αρχών 

της νεοφιλελεύθερη πολιτικής στην εκπαίδευση. Το πρώτο σχετίζεται με αυτό που περιγράφεται 

ως μανατζεριαλισμός (απόδοση στην ελληνική του «managerialism») και εκδηλώνεται βασικά με 
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την τάση για υιοθέτηση στοιχείων του καλού μάνατζερ στην εκπαίδευση και ειδικότερα τη 

μεταβίβαση εξουσιών για αυτοδιοίκηση και αυτονόμηση των σχολείων. Το δεύτερο φαινόμενο 

αναφέρεται στην προσπάθεια για εισαγωγή στην εκπαίδευση των δυνάμεων της αγοράς, τη 

μαρκετοποίηση (απόδοση στην ελληνική του «marketization»), με τη δημιουργία συνθηκών 

αυξημένου ανταγωνισμού μεταξύ των σχολείων και την ταυτόχρονη παροχή του δικαιώματος 

στους γονείς για ελεύθερη επιλογή σχολείου. Οι Chan & Mok (2001) επισημαίνουν επίσης ότι 

τόσο ο μανατζεριαλισμός όσο και η μαρκετοποίηση συνιστούν σήμερα βασικά χαρακτηριστικά 

της σύγχρονης δημόσιας διοίκησης, ενώ οι Lingard κ.ά. (2000) περιγράφουν τα χαρακτηριστικά 

αυτά ως κυρίαρχα στη σύγχρονη εκπαιδευτική πολιτική της Αυστραλίας.  

 

Ο μανατζεριαλισμός στην εκπαίδευση 

Ο μανατζεριαλισμός συνδέεται άμεσα με την αποκέντρωση των εξουσιών και το 

αυτοδιοικούμενο σχολείο το οποίο οι Caldwell & Spinks (1988, σ.5) ορίζουν ως το σχολείο εκείνο 

στο οποίο υπάρχει σημαντικός βαθμός αποκέντρωσης στο επίπεδο εξουσίας του σχολείου, ώστε 

να παίρνονται σε τοπικό επίπεδο οι σχετικές με τη διανομή των πόρων αποφάσεις.  Η δύναμη 

εξουσίας τυπικά μεταβιβάζεται στο συμβούλιο που διοικεί το σχολείο και το οποίο απαρτίζεται 

από αντιπροσώπους των ενδιαφερομένων παραγόντων, ενώ η λειτουργική διαχείριση του 

σχολείου ανατίθεται στο διευθυντή του σχολείου. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές και ευρύτερα οι 

κινήσεις της τελευταίας δεκαετίας για διοίκηση που να είναι βασισμένη στο σχολείο είναι 

παγκόσμια φαινόμενα (Whitty κ.ά 1998), αντικατοπτρίζουν σε μεγάλο βαθμό τις μορφές 

διακυβέρνησης του κράτους μέσα στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας (Lingard 

κ.ά., 2000), ενώ δημιουργούν νέες προκλήσεις για σωστή και αποτελεσματική διοίκηση σε όλα τα 

επίπεδα (OECD, 2001b).  

 Σύμφωνα με το Bush (2001) παρατηρείται σήμερα μια γενική μετακίνηση προς την 

αυτοδιοίκηση του σχολείου όπως και μια ευρύτερη τάση αποκέντρωσης στην εκπαίδευση ακόμα 
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και σε χώρες με παράδοση στο συγκεντρωτικό έλεγχο, όπως η Σιγκαπούρη και η Νότιος Αφρική. 

Όπως παρατηρεί ο ίδιος υπάρχει μεν μια ποικιλία στον τρόπο που εφαρμόζεται η αυτοδιοίκηση 

του σχολείου στις διάφορες χώρες του κόσμου αλλά το κοινό σημείο σε όλες τις περιπτώσεις 

βρίσκεται στην πεποίθηση ότι μεγαλύτερη αυτονομία οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα στην 

εκπαίδευση. Η πεποίθηση αυτή ενισχύεται και από τον ΟΟΣΑ που επεχείρησε μια σύνθεση 

σχετικών ερευνών από εννέα διαφορετικές χώρες οι οποίες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι: 

Η μεγαλύτερη αυτονομία στα σχολεία... οδηγεί σε μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα μέσω μεγαλύτερης ευελιξίας και κατά συνέπεια καλύτερης 

χρήσης των πόρων˙ σε επαγγελματική ανάπτυξη που επιλέγεται στο επίπεδο του 

σχολείου˙ σε δασκάλους και γονείς που έχουν καλύτερη επίγνωση του τι συμβαίνει 

ώστε να λαμβάνονται οι καλύτερες αποφάσεις˙ σε σχεδιασμό που αφορά ολόκληρο 

το σχολείο και εφαρμογή του σχεδιασμού με προτεραιότητες που να προωθούνται 

στη βάση δεδομένων που σχετίζονται με τα αποτελέσματα και τις ανάγκες των 

μαθητών. 

(στο Thomas & Martin, 1996, σ. 28) 

 

Όπως παρατηρεί ο Oechsler (2000) η τάση για αποκέντρωση είναι έναν από τα βασικά 

χαρακτηριστικά της διοίκησης στον ευρύτερο τομέα της οικονομίας κατά το νέο αιώνα. Σύμφωνα 

επίσης με το Lam (2001) το δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης αντιμετωπίζει παντού στον κόσμο 

έναν πρωτοφανές κύμα αλλαγών με τους μηχανισμούς λήψεως αποφάσεων μέσα στους σχολικούς 

οργανισμούς να γίνονται πιο αποκεντρωτικοί και τους εμπλεκόμενους να έχουν μεγαλύτερες 

ευκαιρίες για απευθείας εμπλοκή σε όλες τις εκφάνσεις της λειτουργίας του σχολείου. 

Περιγράφοντας ο Muta (2000) την προσπάθεια για εισαγωγή τέτοιων αλλαγών στο εκπαιδευτικό 

σύστημα της Ιαπωνίας τα τελευταία χρόνια, επισημαίνει ότι αυτή στοχεύει στο να παράσχει 

αρκετή ευελιξία και τοπικό έλεγχο στο επίπεδο του σχολείου, ώστε η δημιουργικότητα, η ατομική 

πρωτοβουλία και το πνεύμα της επιχειρηματικότητας να γίνει μέρος της όλης διαδικασίας 

διδασκαλίας και μάθησης για κάθε νέα γενιά των Γιαπωνέζων. 

  Ο Wilkins (2000) κάνει λόγο για δυο ταυτόχρονες γενικές τάσεις στη σύγχρονη εκπαίδευση. 

Η μια αφορά την εκδήλωση μιας σταθερής εθνικής προσκόλλησης στο αναλυτικό πρόγραμμα και 

την επιλογή των εκπαιδευτικών προτεραιοτήτων όπου παρατηρείται αυξημένος συγκεντρωτισμός 
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στη λήψη αποφάσεων, ενώ η δεύτερη τάση τείνει προς την αποκέντρωση και την παροχή 

αυξημένων ευκαιριών για αυτοδιαχείριση και αυτονόμηση των σχολείων. Τέλος, οι Hopkins & 

Levin (2000) κάνουν λόγο για μια γενική στρατηγική που είναι κοινή στις εκπαιδευτικές 

μεταρρυθμίσεις πολλών χωρών, σύμφωνα με την οποία γίνεται πιο συγκεντρωτική η εκπαιδευτική 

πολιτική ενώ την ίδια στιγμή αποκεντρώνεται η ευθύνη για την εφαρμογή της. Μέσα στα πλαίσια 

αυτά, ενώ οι κυβερνήσεις επικεντρώνουν περισσότερο τις αρμοδιότητές τους στο αναλυτικό 

πρόγραμμα και την αξιολόγηση των μαθητών, αποκεντρώνουν ταυτόχρονα προς το επίπεδο του 

σχολείου αρκετές αρμοδιότητες και ευθύνες για λήψη αποφάσεων, δίνοντας παράλληλα στους 

γονείς αυξημένο ρόλο στη διακυβέρνηση των σχολείων. 

 

Οι δυνάμεις της αγοράς στην εκπαίδευση 

Η συνεκτίμηση των βασικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων που έλαβαν χώρα σε διάφορα 

κράτη τα τελευταία χρόνια υποβάλλει ότι η μαρκετοποίηση του σχολείου έχει καταστεί μια 

παγκόσμια πλέον τάση, κάτω από το «παλιρροϊκό κύμα» - όπως το περιγράφουν οι Chan & Mok 

(2001) -  της οποίας, τόσο τα οικονομικά της εκπαίδευσης όσο και το αναλυτικό πρόγραμμα, η 

διοίκηση και η διαχείρισή της θα πρέπει να επανακαθοριστούν και να επαναπροσδιοριστούν στη 

βάση προσεγγίσεων και πρακτικών που να συνάδουν με τις πραγματικότητες που ισχύουν στον 

κόσμο της αγοράς (Currie και Newson 1998˙ Spring, 1998˙ Taylor 1997). Σε σχέση με την 

κοινωνική πρόνοια η μαρκετοποίηση πολύ συχνά αναφέρεται στην ανάπτυξη ενός μορφώματος 

ελεύθερης αγοράς (quasi-market), όσον αφορά τις υπηρεσίες που χρηματοδοτούνται και/ή 

παρέχονται από το κράτος. Πολλοί σχολιαστές βλέπουν ως τέτοια μορφώματα αγοράς στην 

εκπαίδευση το συνδυασμό της γονικής επιλογής και της σχολικής αυτονομίας μαζί με μια 

μεγαλύτερη ή μικρότερη υποχρέωση λογοδοσίας και κυβερνητικής ρύθμισης. Σύμφωνα με τη 

Levacic (1995), τα στοιχεία που διαφοροποιούν ένα μόρφωμα αγοράς από μια καθαρά κρατική 

υπηρεσία είναι ο διαχωρισμός μεταξύ του χρηματοδότη και του παροχέα υπηρεσιών, καθώς και το 
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δικαίωμα επιλογής μεταξύ των παροχέων που έχει ο χρήστης.  Πιο παραστατικά οι Burchardt και 

άλλοι (1999), χρησιμοποιώντας τον «τροχό της πρόνοιας» παρουσιάζουν διάφορους συνδυασμούς 

κρατικής και ιδιωτικής παροχής υπηρεσιών, κρατικής και ιδιωτικής χορηγίας και κρατικής και 

ιδιωτικής ευθύνης για λήψη απόφασης, οι οποίοι μπορούν να μεταφραστούν στην περίπτωση του 

δικαιώματος επιλογής σχολείου στις ακόλουθες βασικές περιπτώσεις : 

1. Επιλογή μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 

2. Επιλογή μεταξύ δημόσιων σχολείων της ίδιας περιοχής 

3. Επιλογή μεταξύ δημόσιων σχολείων διαφορετικής περιοχής ή και πολιτείας 

4. Μείωση των φόρων ή παροχή πιστώσεων για την πληρωμή διδάκτρων σε ιδιωτικά σχολεία 

5. Σύστημα πιστοποιητικών πληρωμής (vouchers) 

6. Πλήρη ιδιωτικοποίηση των δημόσιων σχολείων 

Μελετώντας οι Whitty & Power (2000) τις μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει στις ΗΠΑ,  

Αγγλία, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία τα τελευταία χρόνια, διαπιστώνουν σημαντικές αλλαγές 

προς την κατεύθυνση της ιδιωτικοποίησης της δημόσιας εκπαίδευσης και της μαρκετοποίησης του 

σχολείου, με έμφαση στο γονικό δικαίωμα επιλογής σχολείου και στον αυξημένο ανταγωνισμό 

μεταξύ των σχολείων. Oι Hopkins & Levin (2000) επισημαίνουν τις προσπάθειες των 

κυβερνήσεων να εισαγάγουν στοιχεία από τον κόσμο της αγοράς στην εκπαίδευση, αυξάνοντας 

τις ευκαιρίες ή τις απαιτήσεις για τους γονείς να επιλέξουν σχολεία ή σε μερικές περιπτώσεις για 

τα σχολεία να επιλέξουν γονείς και μαθητές. Οι Chan & Mok (2001) παραδέχονται ότι η 

μαρκετοποίηση της εκπαίδευσης έχει πλέον καταστεί μια παγκόσμια τάση με ισχυρές επιδράσεις 

όχι μόνο στις δυτικές χώρες αλλά και στις ασιατικές, όπως η Κίνα και ιδιαίτερα το Χονγκ Κονγκ, 

με διαφορετικές βέβαια εκφάνσεις του φαινομένου, ανάλογες με τις τοπικές ιδιαιτερότητες και 

συνθήκες κάθε χώρας. Αίσθηση πάντως προκαλεί και η αναφορά ότι μόνο το 6% των σχολείων 

της δημοτικής και το 8% των σχολείων της μέσης εκπαίδευσης στο Χονγκ Κονγκ είναι κρατικά 

σχολεία (Education Department of Hong Kong, 1999), σε μια χώρα μάλιστα που παρουσιάζει 
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εξαιρετικές επιδόσεις στις έρευνες TIMSS. Στην Ιαπωνία εξάλλου, ενώ μόνο το 1% των 

δημοτικών σχολείων είναι ιδιωτικά, στην περίπτωση των γυμνασίων αυτά ανέρχονται στο 5% και 

στα λύκεια στο 30% (Muta, 2000). 

Στις ΗΠΑ άρχισε να κερδίζει έδαφος ακόμη και η προοπτική των σχολείων ως 

κερδοφόρων επιχειρήσεων (Schnaiberg, 1999 Caldwell, 2000), με αρκετές ιδιωτικές εταιρείες να 

αναλαμβάνουν σήμερα τη διοίκηση και διαχείριση πολλών δημόσιων σχολείων, με μια αυξητική 

μάλιστα τάση τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα, ενώ τη σχολική χρονιά 1998-99 υπήρχαν μόνο 

13 τέτοιες εταιρείες που διαχειρίζονταν 135 δημόσια σχολεία σε 15 διαφορετικές πολιτείες των 

ΗΠΑ, τη σχολική χρονιά 2001-02 οι εταιρείες αυξήθηκαν σε 36 που διαχειρίζονται 368 σχολεία 

σε 24 διαφορετικές πολιτείες (Molnar κ.ά. 2002, σ. 3, 5-9). Έχει έτσι αναπτυχθεί μια ολόκληρη 

βιομηχανία τέτοιων επιχειρήσεων με την εταιρεία Edison Schools να κρατά τα σκήπτρα, αφού 

διαχειρίζεται τα 109 από τα 368 σχολεία που λειτουργούν με τον τρόπο αυτό. 

Στην ίδια χώρα επίσης αξιοπρόσεκτη είναι και η αυξητική τάση που παρουσιάζει η 

λειτουργία των εκμισθωμένων σχολείων (charter schools), σχολεία δηλαδή που χρηματοδοτούνται 

από το δημόσιο αλλά είτε αποτελούν ιδιοκτησία μη δημόσιων οργανισμών ή σωμάτων, είτε 

διαχειρίζονται από τέτοιους οργανισμούς ή σώματα, χωρίς να υπόκεινται συνήθως στις 

περιοριστικές ρυθμίσεις που εφαρμόζονται για τα υπόλοιπα δημόσια σχολεία. Ενώ τη σχολική 

χρονιά 1992-93 λειτουργούσαν μόνο δύο τέτοια σχολεία σε μια μόνο πολιτεία, το Σεπτέμβρη του 

1999 ο αριθμός τους αυξήθηκε σε 1484 σχολεία σε 32 διαφορετικές πολιτείες (Caldwell, 2000), 

ενώ ένα μόλις χρόνο αργότερα ανήλθαν σε 1700 σε 36 πολιτείες και με σύνολο 400 χιλιάδων 

μαθητών (Boyd, 2000). Σε μια σχετική πρόσφατη έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι πιο σημαντικοί 

λόγοι για τη λειτουργία τέτοιων σχολείων είναι η αντίληψη ενός διαφορετικού οράματος, η 

εξυπηρέτηση ενός ξεχωριστού πληθυσμού μαθητών, η εξασφάλιση μεγαλύτερης αυτονομίας και 

ευελιξίας, η προσέλκυση περισσότερων μαθητών, η εξασφάλιση αυξημένων χορηγιών και η 

διασφάλιση μεγαλύτερης εμπλοκής από μέρους των μαθητών (Nelson κ.ά., 2000). Ο Hentschke 
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(2000) επίσης, αξιολογώντας τα σχολεία αυτά, αναφέρεται στη σύζευξη μεταξύ των δυνάμεων της 

αγοράς και των δημόσιων υπηρεσιών, σημειώνοντας και τα ακόλουθα: 

Τα εκμισθωμένα σχολεία αποτελούν τη μαρτυρία της προσαρμοστικότητας του 

αμερικανικού συστήματος διακυβέρνησης και συνιστούν ένα χειροπιαστό δείκτη 

της από μέρους μας αναγνώρισης της ανάγκης για χρήση των δυνάμεων της αγοράς 

και των κινήτρων στην παροχή δημόσιων υπηρεσιών όπως είναι η εκπαίδευση 

(σ.3). 

 

Το γεγονός πάντως ότι τα μέχρι σήμερα τουλάχιστον αποτελέσματα της έρευνας για το 

εγχείρημα της γονικής επιλογής των σχολείων στις χώρες που εφαρμόστηκε δεν είναι ούτε τόσο 

θετικά όσο διατείνονταν οι συνήγοροι του εγχειρήματος αλλά ούτε και τόσο ζημιογόνα, όπως 

προέβλεπαν οι διαφωνούντες (Boyd & Lugg, 1998), υποβάλλει ότι η συζήτηση για το μέλλον της 

δημόσιας εκπαίδευσης θα συνεχιστεί σε μια προσπάθεια αναζήτησης ακόμη πιο αποτελεσματικών 

λύσεων και προσεγγίσεων ή και βελτίωσης των ήδη προταθέντων. Κινούμενοι ακριβώς προς αυτή 

την κατεύθυνση οι Whity & Power (2000) βλέπουν να κερδίζει έδαφος ένας τρίτος εναλλακτικός 

τρόπος προσέγγισης της δημόσιας εκπαίδευσης, πέρα από τα παραδοσιακά γραφειοκρατικά 

κοινωνικά δημοκρατικά σχήματα και τους νεοφιλελεύθερους τύπους της αγοράς. Σύμφωνα με την 

προσέγγιση αυτή δεν υπάρχουν εκ των προτέρων έτοιμες λύσεις και απαντήσεις σχετικά με το 

ποια μορφή χρηματοδότησης ή παροχής υπηρεσιών είναι η καλύτερη, αφού η τελική κρίση 

στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στη βάση εκείνου που λειτουργεί καλύτερα και φέρνει 

αποτελέσματα στην πράξη, ανάλογα με την περίπτωση. Η νέα αυτή προσέγγιση, όπως 

επισημαίνουν οι Whity & Power, εκφράζεται από τη σημερινή κυβέρνηση της Μεγάλης 

Βρετανίας και μολονότι είναι ακόμη νωρίς για τελικά αποτελέσματα, αφού αυτή εν πολλοίς 

βρίσκεται ακόμα υπό διαμόρφωση, τείνει να εμβολιάσει την πολιτική της ιδιωτικοποίησης και της 

μαρκετοποίησης με το στοιχείο της αμοιβαιότητας και της συνεταιριστικής προσπάθειας μεταξύ 

ιδιωτικών και δημόσιων σχολείων. 
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Η έρευνα για το σχολείο του μέλλοντος 

Η έρευνα για το σχολείο του μέλλοντος βρίσκεται ακόμα στα αρχικά της στάδια, με 

πολλούς όμως ερευνητές αλλά και διεθνείς οργανισμούς, όπως ο ΟΟΣΑ, να βρίσκονται στην 

πρωτοπορία για διερεύνηση και ιχνηλάτηση του μελλοντικού σχολείου, παρά τις ιδιαιτερότητες 

και τις δυσκολίες που παρουσιάζει η φύση του εγχειρήματος. Η έρευνα αυτή επικεντρώνεται στην 

ανάπτυξη και μελέτη διαφόρων σεναρίων για το μελλοντικό σχολείο, με στόχο να βοηθηθούν οι 

υπεύθυνοι να αναγνωρίσουν έγκαιρα τις πιθανές αλλαγές που θα συμβούν και να προετοιμάσουν 

ανάλογα το περιβάλλον (Fulmer & Sashkin, 1995). Όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά, δεν 

υπάρχει μόνο μια πορεία για το μέλλον αλλά πολλές εναλλακτικές πορείες, «διυλίζοντας όμως το 

ατέλειωτο εύρος του πιθανού μέλλοντος σε έναν περιορισμένο αριθμό κεντρικών τύπων, 

ενεργοποιείται καλύτερα η εξέταση των στρατηγικών επιλογών που θα αντιμετωπιστούν, καθώς 

και των βασικών διαστάσεων της αλλαγής» (OECD, 2001e, σ.77). Κάτω από τις συνθήκες αυτές η 

προσπάθεια ανάπτυξης εναλλακτικών σεναρίων για το μέλλον είναι ένας ιδιαίτερα 

αποτελεσματικός τρόπος για να φέρεις μαζί τη μεγάλη εικόνα των στρατηγικών στόχων, τη 

μακροπρόθεσμη διαδικασία της αλλαγής, αλλά και πολλαπλές άλλες παρεμβαλλόμενες 

μεταβλητές.  

Τέτοια σενάρια για το μέλλον με άμεσες επιδράσεις και συνέπειες για το μελλοντικό 

σχολείο περιγράφονται από τους Chong & Leong (1998). Πρόκειται για τέσσερα εναλλακτικά 

σενάρια που οριοθετούν το σχολείο και την κοινωνία της Σιγκαπούρης το έτος 2030, και 

στηρίζονται σε οκτώ διαφορετικές έρευνες Delphi που έγιναν για το σκοπό αυτό. Στο πρώτο 

σενάριο, το οποίο χαρακτηρίζεται και ως κυρίαρχο σενάριο, επικρατεί το στοιχείο της συνεχούς 

και δια βίου μάθησης, το οποίο θα χαρακτηρίζει ευρύτερα την κοινωνία, υποθαλπόμενο από 

οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές ανάγκες. Η πραγματικότητα αυτή αναγκάζει το σχολείο 

να διαφοροποιηθεί και να προσφέρει έναν πλούσιο και ποικίλο αναλυτικό πρόγραμμα αλλά και 

αυξημένες ευκαιρίες για μάθηση, προετοιμάζοντας τόσο για τη δια βίου εκπαίδευση όσο και για 
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τις συχνές αλλαγές επαγγέλματος και καριέρας. Στο δεύτερο σενάριο κυριαρχεί το στοιχείο των 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών με τα σχολεία να γίνονται αποκλειστικά κέντρα 

ψηφιακού αλφαβητισμού, και τη διδασκαλία και τη μάθηση σ’ αυτά να στηρίζονται εξ ολοκλήρου 

στις τεχνολογίες αυτές. Το τρίτο σενάριο κυριαρχείται από την έννοια της δημιουργικότητας και 

περιγράφει μια κοινωνία, βασικό χαρακτηριστικό της οποίας είναι οι αυξημένες ανάγκες που 

παρουσιάζονται στην αγορά εργασίας για εργαζόμενους που να σκέφτονται δημιουργικά. Τα 

σχολεία μετατρέπονται σε κέντρα δημιουργικής σκέψης, δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων, 

αυτομόρφωσης και πειραματικής μάθησης μέσα από συνθήκες προσομοίωσης. Ο ρόλος του 

δασκάλου ως προμηθευτή πληροφοριών εγκαταλείπεται, ενώ υιοθετείται ο ρόλος του διευκολυντή 

της μάθησης. Τέλος, το τελευταίο σενάριο κυριαρχείται από το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης, 

με αυξημένη εξαγωγή εμπειρογνωμοσύνης, δεξιοτήτων και γνώσης προς άλλες χώρες, με 

ανάλογες μετακινήσεις του εργατικού δυναμικού της χώρας. Στην εκπαίδευση δίνεται επίσης 

μεγάλη έμφαση στην καλλιέργεια των αξιών της οικογένειας, των σωστών συνηθειών και του 

υγιεινού τρόπου ζωής. 

  Εφαρμόζοντας εξάλλου την τεχνική πρόβλεψης Delphi ο Friebel (1999) προσπάθησε να 

μελετήσει το μέλλον της δημόσιας εκπαίδευσης στη Δυτική Βιρτζίνια και κατέληξε σε έναν 

κατάλογο με 47 συγκεκριμένα πιθανά μελλοντικά γεγονότα. Με βάση τα γεγονότα αυτά, ο Friebel 

δημιούργησε ένα σενάριο που περιγράφει το τι θα συμβεί στα επόμενα είκοσι χρόνια στη δημόσια 

εκπαίδευση της Δυτικής Βιρτζίνιας, ενώ μέσα από την ανάλυση που επιχείρησε διαφάνηκαν και 

συγκεκριμένες μελλοντικές τάσεις στο χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης. Μερικές από τις τάσεις 

αυτές αφορούν την αύξηση των προσδοκιών αλλά και των απαιτήσεων από μέρους των 

φορολογουμένων, την αύξηση του ρόλου της τεχνολογίας στην όλη εκπαιδευτική διαδικασία, την 

έμφαση στη βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής, τον αυξημένο συναγωνισμό από μέρους της 

ιδιωτικής εκπαίδευσης και την ανάπτυξη νέων τρόπων χρηματοδότησης της δημόσιας 

εκπαίδευσης.  
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Στη δική του έρευνα ο Caldwell (2000) περιγράφει τρία διαφορετικά πιθανά σενάρια για 

το μέλλον του δημόσιου σχολείου μέσα στην επόμενη εικοσαετία, στηριζόμενος στις 

διαμορφούμενες τάσεις όπως αυτές έχουν εμφανιστεί στη διεθνή βιβλιογραφία. Το πρώτο από τα 

σενάρια αυτά προβλέπει μια μαζική φυγή προς τα ιδιωτικά σχολεία κυρίως από τη μεσαία τάξη, 

στην προσπάθεια των γονιών να εξασφαλίσουν καλύτερη εκπαίδευση για τα παιδιά τους, ενώ τα 

δημόσια σχολεία λειτουργούν περισσότερο ως μια δικλίδα ασφαλείας για αυτούς που δεν έχουν 

την ευχέρεια να φοιτήσουν σε ιδιωτικά σχολεία (Hargreaves, 1999), προσφέροντας έναν 

τυποποιημένο πρόγραμμα και ελάχιστη διαφοροποίηση όσον αφορά τα προγράμματα σπουδών 

και τα αποτελέσματα. Το δεύτερο σενάριο προβλέπει την παρακμή του σχολείου ως θεσμού και 

την αντικατάστασή του από νέες δομές και διευθετήσεις που διευκολύνουν τη δια βίου μάθηση 

μέσα στις τοπικές κοινότητες, όπως είναι για παράδειγμα το οικοσχολείο (home schooling). 

Αντίθετα, το τελευταίο σενάριο προβλέπει ότι το δημόσιο σχολείο θα φτάσει σε υψηλά επίπεδα 

ακμής και προόδου, με την κυβέρνηση να εγκαταλείπει σταδιακά το ρόλο του ιδιοκτήτη και του 

παροχέα εκπαιδευτικών υπηρεσιών και να επικεντρώνεται περισσότερο στην προσπάθεια 

εξεύρεσης πόρων για στήριξη όλων ανεξαίρετα των σχολείων, αλλά με έναν απαιτητικό σύστημα 

λογοδοσίας για τη χρήση των δημόσιων χορηγιών.   

  Ελέγχοντας στη συνέχεια ο Caldwell τα πιο πάνω μελλοντικά σενάρια στη βάση έξι 

συγκεκριμένων θεμελιωδών αξιών που πρέπει να στηρίζουν και να κατευθύνουν την προσπάθεια 

για διαμόρφωση της δημόσιας εκπαίδευσης του μέλλοντος και τη δημιουργία ενός «παγκόσμιου 

σχολείου», καταλήγει στο συμπέρασμα ότι μόνο το τρίτο σενάριο ικανοποιεί τις θεμελιώδεις 

αυτές αξίες. Οι αξίες αυτές σύμφωνα με το Caldwell (2000), είναι οι ακόλουθες: 

1. Επιλογή: αφορά το δικαίωμα των γονιών και των μαθητών να επιλέγουν το σχολείο που να 

ικανοποιεί τις ανάγκες και τις φιλοδοξίες τους. 

2. Ισότητα: παρέχει τη βεβαίωση ότι οι μαθητές με παρόμοιες ανάγκες και φιλοδοξίες θα 

αντιμετωπίζονται κατά παρόμοιο τρόπο στην πορεία της εκπαίδευσής τους. 

3. Πρόσβαση: διασφαλίζει ότι όλοι οι μαθητές θα έχουν την εκπαίδευση που ταιριάζει με τις 

ανάγκες και τις φιλοδοξίες τους. 
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4. Αποδοτικότητα: εξασφαλίζει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα με βάση τους διαθέσιμους 

πόρους.  

5. Οικονομική ανάπτυξη: δημιουργεί επαρκείς πόρους  

6. Αρμονία: ελαττώνει τον υφιστάμενο κατατεμαχισμό στη δέσμευση και την όλη προσπάθεια 

στήριξης των σχολείων. 

 

 

Τα έξι σενάρια του ΟΟΣΑ για το μελλοντικό σχολείο 

Τις τελευταίες δεκαετίες ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

(ΟΟΣΑ), με την εργασία των υποεπιτροπών Public Management Committee και Public 

Management Service (PUMA) που ενισχύεται με δημοσιεύσεις από το Centre for Education 

Research and Innovation (CERI), συνέβαλε σημαντικά στη διαμόρφωση κοινών θέσεων και 

κοινής εκπαιδευτικής πολιτικής για τις ανεπτυγμένες χώρες, βοηθώντας τις να συγχρονίσουν τις 

προσπάθειές τους για στρατηγικές αλλαγές στην εκπαίδευση (Lam, 2000). Ο οργανισμός αυτός σε 

μια πρόσφατη έκδοσή του με το χαρακτηριστικό τίτλο What Schools for the Future (OECD, 

2001e) περιγράφει λεπτομερώς έξι εναλλακτικά σενάρια για το σχολείο του μέλλοντος σε ένα 

χρονικό ορίζοντα 15-20 χρόνων, τα οποία ομαδοποιούνται σε τρεις βασικές κατηγορίες. Τα 

σενάρια αυτά ήταν το αποτέλεσμα του προγράμματος “Schooling for Tomorrow” που ξεκίνησε το 

1997 και ολοκληρώθηκε το 2001 με τη συμμετοχή σ’ αυτό πολλών ειδικών και εμπειρογνωμόνων 

από αρκετές χώρες. Το πρόγραμμα αυτό βασιζόταν σε ειδικά σεμινάρια και συνέδρια, με 

αποκορύφωμα έναν παγκόσμιο συνέδριο στο Ρότερνταμ το Νοέμβρη του 2001, μέσα από τα οποία 

κατεβλήθη προσπάθεια να αναλυθούν οι επικρατούσες τάσεις και να διαμορφωθούν ανάλογα 

εναλλακτικά σενάρια για το μελλοντικό σχολείο. Ο βασικός σκοπός ήταν να κατανοηθεί ο τρόπος 

με τον οποίο τα σχολεία μπορούν να αναπτυχθούν στα χρόνια που έρχονται, καθώς και ο πιθανός 

ρόλος της εκπαιδευτικής πολιτικής στο να βοηθήσει στη διαμόρφωση ενός επιθυμητού μέλλοντος. 

Τα σενάρια που προέκυψαν ομαδοποιούνται ανά δύο σε τρεις βασικές κατηγορίες, όπως 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.2.  
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Πίνακας 2.2. Τα έξι σενάρια του ΟΟΣΑ 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ STATUS QUO 

Σενάριο 1: 

Ισχυρά 

γραφειοκρατικά 

συστήματα 

 Ισχυρές γραφειοκρατίες και εύρωστα ιδρύματα 

 Τα κεκτημένα δικαιώματα των εμπλεκομένων στην 

εκπαίδευση είναι εμπόδιο σε θεμελιώδεις αλλαγές 

 Συνεχή προβλήματα σχετικά με την εικόνα του σχολείου και 

την εξασφάλιση πόρων 

Σενάριο 2: 

Προέκταση του 

μοντέλου 

της αγοράς 

 Μια ευρεία απογοήτευση οδηγεί σε αναδιαμόρφωση της 

δημόσιας χρηματοδότησης και των σχολικών συστημάτων  

 Ταχεία εξάπλωση των ισχυόντων στην αγορά, όπως οι δείκτες 

απόδοσης και η διαδικασία πιστοποίησης 

 Μεγαλύτερη ποικιλία στους παροχείς της εκπαίδευσης και 

στους διδάσκοντες αλλά και μεγαλύτερες ανισότητες 

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Σενάριο 3: 

Τα σχολεία 

ως πυρήνες της 

κοινωνίας 

 Υψηλά επίπεδα στη δημόσια εμπιστοσύνη και 

χρηματοδότηση 

 Τα σχολεία ως κέντρα της κοινότητας και κέντρα 

διαμόρφωσης του κοινωνικού κεφαλαίου 

 Μεγαλύτερη ποικιλία στην οργάνωση και τους διδάσκοντες 

και εξασφάλιση μεγαλύτερης κοινωνικής ισότητας 

Σενάριο 4: 

Το σχολεία ως 

οργανισμοί που 

μαθαίνουν 

 Υψηλά επίπεδα στη δημόσια εμπιστοσύνη και 

χρηματοδότηση 

 Εκτεταμένα δίκτυα σχολείων και δασκάλων μέσα σε 

οργανισμούς που μαθαίνουν 

 Ισχυρά χαρακτηριστικά ποιότητας και ισότητας 

ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Σενάριο 5: 

Δίκτυα 

μαθητών και 

δικτυωμένη 

κοινωνία 

 Γενική απογοήτευση/απόρριψη των οργανωμένων σχολικών 

συστημάτων 

 Η δυνατότητα άτυπης μάθησης με την αξιοποίηση των 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

αντικατοπτρίζει τη «δικτυωμένη κοινωνία» 

 Κοινότητες ενδιαφέροντος και πιθανά σοβαρά προβλήματα 

ανισότητας 

Σενάριο 6: 

Η έξοδος των 

δασκάλων και η 

εξαφάνιση του 

σχολείου 

 

 Η προδιαγραμμένη έλλειψη δασκάλων δεν αντιμετωπίζεται με 

τα μέτρα πολιτικής που λαμβάνονται 

 Ο περιορισμός των δαπανών, οι συγκρούσεις και η πτώση των 

επιπέδων οδηγεί στα όρια της διάλυσης, ή 

 Η κρίση παρέχει το κέντρισμα για εκτεταμένες καινοτομίες 

αλλά το μέλλον παραμένει αβέβαιο 

 

  Τα δύο πρώτα συνιστούν ουσιαστικά μια εξέλιξη των σημερινών σχολείων και 

τοποθετούνται κάτω από την κατηγορία: Επέκταση του σημερινού status quo. Τα δύο επόμενα 

περιγράφουν την ουσιαστική ισχυροποίηση του σχολείου και την απόκτηση νέου δυναμισμού και 

ευρύτερης αναγνώρισης, συνθέτοντας μαζί την κατηγορία: Αναγέννηση του σχολείου, ενώ τα δύο 
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τελευταία ομαδοποιούνται κάτω από την κατηγορία: Παρακμή του σχολείου, και απεικονίζουν 

ένα μελλοντικό σχολείο παρακμής. Τα σενάρια όμως αυτά, όπως ξεκάθαρα αναφέρεται, «δεν 

αποτελούν τελικές καταστάσεις για το μέλλον αλλά αρχικά σημεία για συζήτηση και διάλογο» 

(OECD, 2001e, σ.97), τα οποία θα πρέπει να επαναδιατυπωθούν στη βάση των πραγματικοτήτων 

και των ιδιαιτεροτήτων που ισχύουν σε κάθε χώρα. 

Τα δυο πρώτα σενάρια έχουν στηριχθεί πάνω στα χαρακτηριστικά που κυριαρχούν σήμερα 

στην εκπαίδευση. Το σενάριο 1 επιβεβαιώνει τη συνέχιση των γραφειοκρατικών συστημάτων, τα 

οποία αντιστέκονται μεν στις ριζοσπαστικές αλλαγές αλλά εκπληρούν σημαντικές κοινωνικές 

λειτουργίες. Η αντίσταση στις αλλαγές υποβοηθείται από τα κεκτημένα δικαιώματα των 

εμπλεκομένων στην όλη διαδικασία του σχολείου και της εκπαίδευσης, οι οποίοι δεν 

παρουσιάζονται διατεθειμένοι να τα παραχωρήσουν. Το κράτος βέβαια παραμένει η βασική αρχή 

εξουσίας αλλά η εξουσία αυτή δέχεται επιδράσεις από την παρουσιαζόμενη τάση αποκέντρωσης 

στα σχολεία και τις κοινωνίες, το αυξημένο ενδιαφέρον των εταιρειών και των μέσων μαζικής 

επικοινωνίας για την αγορά στον τομέα της μάθησης και τις πιέσεις της παγκοσμιοποίησης για πιο 

ενεργό και συχνή συμμετοχή σε διεθνείς έρευνες για αξιολόγηση των επιτευγμάτων της 

εκπαίδευσης. Το σενάριο 2 απεικονίζει έναν περιβάλλον στο οποίο οι υφιστάμενες προσεγγίσεις 

της αγοράς για την εκπαίδευση επεκτείνονται και διευρύνονται πολύ περισσότερο απ΄ ότι είναι 

σήμερα, με τόσο θετικές όσο και αρνητικές συνέπειες. Το περιβάλλον αυτό επηρεάζεται μεταξύ 

άλλων από την αυξημένη τάση για ιδιωτικοποίηση των σχολείων, την ανάγκη για 

συνεταιριστικότητα μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων, την εισαγωγή συστημάτων 

vouchers, την επέκταση του οικοσχολείου, και την εισαγωγή δεικτών απόδοσης και διαδικασιών 

πιστοποίησης, ενώ εμφανής είναι και η επίδραση των εννοιών της ποιότητας και της 

αποδοτικότητας. Οι διδάσκοντες επίσης διαχωρίζονται σε διδάσκοντες στον ιδιωτικό και δημόσιο 

τομέα, καθώς και σε αυτούς που εργοδοτούνται με πλήρη ή μερική απασχόληση. 
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  Τα δυο σενάρια αναγέννησης του σχολείου περιγράφουν μια ισχυροποίηση της τάσης για 

δημόσια αναγνώρισης των σχολείων και ενδυνάμωση της στήριξης και της αυτονομίας τους. Στο 

σενάριο 3 οι ισχυροποιήσεις αυτές προέρχονται από τα σχολεία που αναπτύσσουν πολύ 

περισσότερους και δυνατούς δεσμούς με την κοινωνία, αποκτώντας ηγετική παρουσία στην 

κοινότητα. Η ισότητα στην κατανομή των πόρων, η σχολική αυτονομία και οι κοινοί ρόλοι για 

όλα τα σχολεία βοηθούν την εκπαίδευση να συνεισφέρει στην ανάπτυξη του κοινωνικού 

κεφαλαίου. Στο σενάριο 4 πλείστα σχολεία έχουν καταστεί ευέλικτοι οργανισμοί που μαθαίνουν 

με μια ισχυρή εστίαση στη γνώση και με ιδιαίτερα παρωθούμενους δασκάλους, μέσα σε έναν 

πνεύμα δημόσιας στήριξης του σχολείου και ομοφωνίας όσον αφορά τους στόχους και την αξία 

της εκπαίδευσης ως δημόσιου αγαθού. Δημιουργούνται επίσης εκτεταμένα δίκτυα σχολείων και 

δασκάλων, ενώ η ποιότητα και η εξασφάλιση της ισότητας είναι δυο από τα κυρίαρχα 

χαρακτηριστικά των σχολείων αυτών. 

  Τα δυο τελευταία σενάρια που σχετίζονται με την παρακμή του σχολείου, προβλέπουν τη σε 

μεγάλο βαθμό αποσύνθεση και διάλυση των σχολικών συστημάτων. Στο σενάριο 5 αυτό 

συμβαίνει μέσω της ευρείας εγκαθίδρυσης άτυπων δικτύων μάθησης, που διευκολύνονται από τις 

τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και έναν περιβάλλον «δικτυωμένης κοινωνίας». 

Καθοριστική επίδραση όμως ασκείται και από τη γενική απογοήτευση που επικρατεί όσον αφορά 

τα σχολεία και τη λειτουργία τους, τη γραφειοκρατική τους φύση και την αντίληψη ότι αυτά 

αδυνατούν να συνεισφέρουν στη μάθηση μέσα στις σύγχρονες πολύπλοκες και διαφοροποιημένες 

μεταξύ τους κοινωνίες. Το σενάριο 6 προβλέπει μια ομαδική έξοδο των δασκάλων που οδηγεί σε 

μια περισσότερο ή λιγότερο εκτεταμένη διάλυση των σχολικών συστημάτων. Στη διάλυση αυτή 

συμβάλλουν μεταξύ άλλων η παρατηρούμενη σε πολλές χώρες έλλειψη δασκάλων, οι κατά 

καιρούς εξαγγελίες για οικονομική περισυλλογή που επηρεάζουν δυσμενώς την εκπαίδευση, 

καθώς και η συνεχής πτώση των μαθησιακών επιπέδων. Οι αποσυνθετικές αυτές τάσεις παρέχουν 

βέβαια και την ευκαιρία για ευρείας κλίμακας καινοτομίες αλλά με αβέβαια κατάληξη.  
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Συνόψιση για το μέλλον του σχολείου 

Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στην ενότητα για το μέλλον του σχολείου έφερε στην 

επιφάνεια μια σειρά από διεθνείς εκπαιδευτικές τάσεις, ιδέες και ρεύματα που επηρεάζουν με τον 

έναν ή τον άλλο τρόπο την πορεία του σύγχρονου σχολείου προς το μέλλον. Οι κυριότερες από 

αυτές παρουσιάζονται στο Γράφημα 2.3, με τις δεσπόζουσες δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης και 

της κοινωνίας της πληροφορίας να ασκούν σημαντικές επιδράσεις στις μελλοντικές εξελίξεις στο 

χώρο του σχολείου και της εκπαίδευσης, συνθέτοντας παράλληλα το ευρύτερο συγκείμενο μέσα 

στο οποίο διαμορφώνεται σήμερα η μελλοντική πορεία του σχολείου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 2.3. Η πορεία του σχολείου προς το μέλλον 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

 Συνεχής έρευνα/πρόγνωση για το μελλοντικό σχολείο 

 Άνοιγμα στην κοινωνία  

 Πολυπολιτισμικό σχολείο 

 Αποκέντρωση στη διοίκηση 

 Οι δυνάμεις της αγοράς στο σχολείο 

 Λογοδοσία για τη χρήση δημόσιων χορηγιών 

 Κράτος χρηματοδότης vs παροχέας εκπαίδευσης 

 Σχολείο που μαθαίνει 

 

 
 Οικοσχολείο 

 
 Τηλεμάθηση 

 

 

 

 Δίκτυα μάθησης 

 Συνεχής διαβίου μάθηση 

 
 Αμφισβήτηση συμβατικού σχολείου 

 

 Δεκαέξι δείκτες ποιότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 Τέσσερις πυλώνες εκπαίδευσης για τον 21
ο
 αιώνα 

 

 

 

ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 

ΙΔΕΕΣ-ΤΑΣΕΙΣ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΜΕΛΛΟΝ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 

 Τεχνολογίες πληροφορικής/επικοινωνιών 

 Εικονική τάξη/σχολείο 
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Το μέλλον του κυπριακού σχολείου 

Σύμφωνα με τους Hoy & Miskel (1996, σσ. 204-205) υπάρχουν για κάθε σχολείο, άρα και 

για το κυπριακό, έξι επιμέρους τομείς που συνθέτουν τον εξωτερικό περίγυρο ή το περιβάλλον 

του σχολείου, καθορίζοντας τις τοπικές ιδιομορφίες και ιδιαιτερότητες και διαδραματίζοντας 

σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της πορείας του. Οι τομείς αυτοί παρουσιάζονται στο Γράφημα 2.4 

και είναι οι ακόλουθοι: α) Εξελίξεις στον τομέα της Τεχνολογίας και των πληροφοριών, β) 

Πολιτικές δομές και νομικό πλαίσιο, γ) Κοινωνικές συνθήκες, δ) Πολιτιστικές αξίες, ε) Δυνάμεις 

της οικονομίας και της αγοράς, και, στ) Πληθυσμός και δημογραφικά στοιχεία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 2.4. Ο εξωτερικός περίγυρος του σχολείου 

 

 

Ο συνδυασμός των δυνάμεων και των παραγόντων που προέρχονται τόσο από τον 

εξωτερικό περίγυρο του σχολείου (Γράφημα 2.4) όσο και από το ευρύτερο συγκείμενο (Γράφημα 

2.3) σχηματοποιούν ένα θεωρητικό πλαίσιο μέσα από το οποίο μπορεί κάποιος να σκιαγραφήσει 

τις συγκεκριμένες εκείνες επιδράσεις που τροχιοδρομούν την πορεία και διαμορφώνουν την 

εξέλιξη του μελλοντικού σχολείου. Έναν τέτοιο θεωρητικό πλαίσιο για τη μελέτη της μελλοντικής 

πορείας του κυπριακού σχολείου παρέχεται μέσα από τη σύνθεση των δύο προηγούμενων 

γραφημάτων, όπως επιχειρείται στο επόμενο γράφημα. 

ΣΧΟ 

ΛΕΙΟ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟ 

ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ 

ΑΞΙΕΣ 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
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Γράφημα 2.5. Θεωρητικό πλαίσιο μελέτης των παραγόντων που επηρεάζουν τη διαμόρφωση του 

μελλοντικού κυπριακού σχολείου 

 

Στο γράφημα αυτό παρουσιάζονται οι δεσπόζουσες εκείνες δυνάμεις που καθορίζουν 

σήμερα το μέλλον της παγκόσμιας αλλά και της τοπικής κοινωνίας και κατ’ επέκταση του 

σχολείου. Πρόκειται για τις δυο κυρίαρχες δυνάμεις της εποχής μας, την παγκοσμιοποίηση και 

την κοινωνία της πληροφορίας, καθώς και τις επιμέρους εκείνες δυνάμεις που αναπτύσσονται 

στον ευρωπαϊκό χώρο ως μια μορφή του φαινομένου της παγκοσμιοποίησης και κατευθύνουν τις 

διαδικασίες για την ευρωπαϊκή ενοποίηση και ολοκλήρωση. Κάτω από την επίδραση των 

δυνάμεων αυτών διαμορφώνονται και οι επικρατούσες σήμερα ιδέες, τάσεις και ρεύματα στο 

χώρο της παγκόσμιας εκπαίδευσης, οι οποίες με τη σειρά τους επηρεάζουν κατά συγκεκριμένο 

τρόπο τη μελλοντική πορεία και εξέλιξη του σχολείου. Μέσα στο πλέγμα αυτών των σχέσεων και 

των επιδράσεων που δημιουργείται στην πορεία της κοινωνίας και του σχολείου προς το μέλλον 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

 Συνεχής έρευνα/πρόγνωση για το μελλοντικό σχολείο 

 Άνοιγμα στην κοινωνία 

 Πολυπολιτισμικό σχολείο 

 Αποκέντρωση στη διοίκηση 

 Οι δυνάμεις της αγοράς στο σχολείο 

 Λογοδοσία για τη χρήση δημόσιων χορηγιών 

 Κράτος χρηματοδότης vs παροχέας εκπαίδευσης 

 Σχολείο που μαθαίνει 

 Οικοσχολείο 

 Τηλεμάθηση 

 Δίκτυα μάθησης 

 Εικονική τάξη/σχολείο 

 Συνεχής διαβίου μάθηση 

 Αμφισβήτηση συμβατικού σχολείου 

 Τεχνολογίες πληροφορικής/επικοινωνιών 

 Δεκαέξι δείκτες ποιότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 Τέσσερις πυλώνες εκπαίδευσης για τον 21
ο
 αιώνα 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 

ΙΔΕΕΣ-ΤΑΣΕΙΣ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΜΕΛΛΟΝ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 

ΣΧΟ 

ΛΕΙΟ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟ 

ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ 

ΑΞΙΕΣ 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
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δεν μπορεί παρά να βρίσκεται και το κυπριακό σχολείο, με όλα εκείνα τα επιμέρους στοιχεία και 

τους παράγοντες που το συνθέτουν αλλά και το επηρεάζουν. 

Με βάση το γράφημα αυτό και υπό το φως των όσων έχουν προηγηθεί θα επιχειρηθεί στη 

συνέχεια μια γενική περιβαλλοντική ανίχνευση των τοπικών πραγματικοτήτων που συνθέτουν τον 

περίγυρο του κυπριακού σχολείου, με στόχο να φωτιστεί περισσότερο η πορεία του προς το 

μέλλον. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει μια βαθύτερη ενδοσκόπηση μέσα στο ίδιο το σχολείο και 

το εκπαιδευτικό σύστημα. Η προσπάθεια αυτή στοχεύει μέσα από τη μελέτη της υπάρχουσας 

βιβλιογραφίας να φέρει στην επιφάνεια ή να κάνει εμφανείς τις ευκαιρίες, τις προοπτικές και τις 

προκλήσεις που παρουσιάζονται, αλλά ταυτόχρονα να επισημάνει και τους τυχόν κινδύνους που 

ελλοχεύουν και είναι πιθανό να ασκήσουν αρνητική επίδραση στην πορεία προς το μέλλον.  

 

Περιβαλλοντική ανίχνευση του κυπριακού σχολείου 

Η περιβαλλοντική ανίχνευση των οργανισμών αναφέρεται συχνά στη βιβλιογραφία ως 

«μια διαδικασία διά μέσου της οποίας παρακολουθούνται και αξιολογούνται οι συνέπειες μιας 

σειράς από εξωτερικούς παράγοντες οι οποίοι πιστεύεται ότι επιδρούν στην ευρύτερη λειτουργία 

του οργανισμού» (Holmes κ.ά., 1995, σ.27). Η περιβαλλοντική ανίχνευση αποτελεί μέρος του 

στρατηγικού σχεδιασμού (Baile, 1998, σ. 64) και επιβάλλεται η υιοθέτησή της στην εκπαίδευση 

ως μιας προσέγγισης που μας επιτρέπει να αντλήσουμε δεδομένα, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν 

ως εισροές στο σχεδιασμό του μέλλοντος (Chong, 1996). Ως μέρος του στρατηγικού σχεδιασμού 

η περιβαλλοντική ανίχνευση είναι το πρώτο βήμα για διασύνδεση και αλληλοσυσχέτιση των 

εξωτερικών εξελίξεων, γεγονότων και τάσεων με τον υφιστάμενο σχεδιασμό του οργανισμού ή 

του συστήματος. Πολλοί επίσης υποστηρίζουν ότι η περιβαλλοντική ανίχνευση συνιστά έναν 

κρίσιμο στοιχείο στην όλη διαδικασία λήψεως αποφάσεων μέσα στον οργανισμό, και ότι 

διασυνδέει αποτελεσματικά και αλληλοσυσχετίζει το εξωτερικό περιβάλλον με το σχεδιασμό του 
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οργανισμού (Clagett, 1988
·
 Morrison, 1986

·
 Popovics, 1990). Πρόκειται, όπως επισημαίνει ο 

Pashiardis (1996), για ένα συστηματικό και διεισδυτικό διάλογο για το μέλλον, μια συνεχή 

ετοιμότητα για συστηματική παρακολούθηση του εξωτερικού περιβάλλοντος των σχολείων, 

«κατά έναν τρόπο που να βοηθά στην κατανόηση του είδους του μέλλοντος που επιθυμεί να 

δημιουργήσει η εκπαιδευτική κοινότητα» (σ.6). Ο Clagett (1988) υποστηρίζει επίσης ότι η 

περιβαλλοντική ανίχνευση στοχεύει στη διερεύνηση έξι συγκεκριμένων περιοχών, οι οποίες είναι 

σχεδόν ταυτόσημες με αυτές που εισηγούνται οι Hoy & Miskel (1996) και έχουν παρουσιαστεί 

στο Γράφημα 2.4. Οι περιοχές αυτές θα αποτελέσουν στη συνέχεια τους επιμέρους άξονες για 

διερεύνηση του τοπικού περιβάλλοντος του κυπριακού δημόσιου σχολείου. 

  

Δυνάμεις της οικονομίας και της αγοράς 

Το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης, που εκπονήθηκε από το Γραφείο Προγραμματισμού 

(2003) και καλύπτει την περίοδο από το 2004 μέχρι και το 2006, αποτελεί μια καλή πηγή για 

μελέτη της επίσημης στοχοθεσίας όσον αφορά τουλάχιστο τη βραχυπρόθεσμη μελλοντική πορεία 

της κυπριακής οικονομίας και κατά συνέπεια της κοινωνίας. Στο σχέδιο αυτό καθορίζεται ως 

κεντρική στρατηγική επιδίωξη η επίτευξη ικανοποιητικού ρυθμού αειφόρου ανάπτυξης και η 

αξιοποίηση στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό των ευκαιριών που προσφέρει η ένταξη της Κύπρου 

στην ΕΕ, ώστε να πραγματοποιηθεί η μεγαλύτερη δυνατή σύγκλιση με τις χώρες μέλη. Ως 

επιμέρους επιδιώξεις αναφέρονται η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της μακροοικονομικής 

σταθερότητας της οικονομίας, η επίτευξη ισόρροπης χωρικής ανάπτυξης, η εμπέδωση συνθηκών 

κοινωνικής συνοχής και πλήρους απασχόλησης, η προστασία του περιβάλλοντος και η βελτίωση 

της ποιότητας ζωής. Με βάση τα πιο πάνω έχουν καθοριστεί οι ακόλουθες πέντε αναπτυξιακές 

προτεραιότητες (Γραφείο Προγραμματισμού, 2003, σ.15-16): 

1. Επέκταση και αναβάθμιση των βασικών υποδομών 

2. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
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3. Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού – Προώθηση ίσων ευκαιριών και ενίσχυση της 

κοινωνικής συνοχής 

4. Ισόρροπη χωρική και αγροτική ανάπτυξη 

5. Προστασία του περιβάλλοντος και αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής 

 

Το ευρύτερο αυτό πλαίσιο επιδιώξεων θέτει και τις βάσεις για μια ισορροπημένη  

ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας τα προσεχή χρόνια και βελτίωση των σχετικών δεικτών. Ήδη 

η Κύπρος θεωρείται ως μια χώρα με σχετικά υψηλό κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, το 

οποίο για το 2001 είχε υπολογιστεί από τη Eurostat σε 18500 μονάδες αγοραστικής δύναμης 

(PPS) που αντιστοιχούσε στο 80% του μέσου όρου των 15 τότε κρατών μελών της ΕΕ (Γραφείο 

Τύπου και Πληροφοριών, 2003, σ.99). Εκθειάζοντας την ανοδική πορεία και τους αυξητικούς 

ρυθμούς ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας τα τελευταία χρόνια, ο Υπουργός των 

Οικονομικών, μιλώντας στη Βουλή των Αντιπροσώπων με την ευκαιρία της κατάθεσης του 

κρατικού προϋπολογισμού για το 2002, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις νέες συνθήκες αλλά 

και τις προκλήσεις και τους κινδύνους που δημιουργεί για την κυπριακή οικονομία το φαινόμενο 

της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας, προτείνοντας ως συνταγή επιτυχίας για την κυπριακή 

οικονομία την ευελιξία, την προσαρμοστικότητα και τις τολμηρές τομές και αλλαγές (Βουλή των 

Αντιπροσώπων, 2001, σ.7). Το μικρό μέγεθος της κυπριακής οικονομίας, παρά τη σχετική 

ευρωστία που της εξασφαλίζει, την καθιστά ταυτόχρονα ανοικτή και ευαίσθητη σε εξωγενείς 

παράγοντες και επιδράσεις, και ως εκ τούτου επιβάλλει ολοένα και πιο επιτακτικά τη στενή 

παρακολούθηση και ενδελεχή ανάλυση της πορείας της διεθνούς οικονομίας (Γραφείο 

Προγραμματισμού, 2000, σ. i). 

Μια ισχυρή και εύρωστη κυπριακή οικονομία εγγυάται σαφώς μεγαλύτερα περιθώρια για 

επενδύσεις στην εκπαίδευση με όλα τα συνεπακόλουθα οφέλη. Αυτή η οικονομική ευρωστία 

αποκτά μάλιστα ιδιαίτερη σημασία στη σύγχρονη εποχή, όπου μόνο η ανάγκη για εισαγωγή των 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην εκπαίδευση και ιδιαίτερα οι προβλέψεις για 

την εισαγωγή ατομικών φορητών υπολογιστών και αναβαθμισμένης τεχνολογίας τα προσεχή 
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χρόνια (Chan κ.ά. 2001) συνεπάγονται σημαντικά αυξημένο οικονομικό κόστος. Είναι βέβαια 

γεγονός ότι το συνολικό ποσό που επενδύει το κυπριακό κράτος στην εκπαίδευση παρουσιάζει μια 

μικρή αλλά σταθερή αύξηση τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα, ενώ το 1990 το ποσό αυτό 

ανερχόταν στα 96,5 εκατομμύρια λίρες και αντιπροσώπευε το 3,8% του Ακαθάριστου Εγχώριου 

Προϊόντος (ΑΕΠ), ακολουθώντας μια ανοδική πορεία έφτασε το 1999 στα 286,8 εκατομμύρια που 

αντιπροσωπεύουν το 5,7% του ΑΕΠ (Statistical Service of Cyprus, 2001, σ. 9). Μολονότι 

παρουσιάζεται διαχρονικά μια μικρή αύξηση στα ποσά που επενδύονται στην εκπαίδευση ως 

ποσοστό του ΑΕΠ, φαίνεται ότι η αύξηση αυτή δεν είναι ικανοποιητική, ιδιαίτερα αν συγκριθεί με 

τα ανάλογα ποσοστά που διαθέτουν άλλες ευρωπαϊκές κυρίως χώρες.  

Βέβαια σε μια σχετικά πρόσφατη οικονομική ανασκόπηση του Γραφείου 

Προγραμματισμού (Γραφείο Προγραμματισμού, 2000, σ.41-42) επισημαίνεται ότι η προστιθέμενη 

αξία για την παιδεία αυξήθηκε κατά 4,5% σε πραγματικούς όρους το 1999, σε συνέχεια 

παρόμοιας αύξησης, 4,3% το 1998. Όπως σημειώνεται, ο τομέας της παιδείας διαχρονικά 

παρουσιάζει ικανοποιητικούς ρυθμούς ανάπτυξης αντικατοπτρίζοντας την προσπάθεια που 

καταβάλλεται, τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, για αναβάθμιση του 

εκπαιδευτικού συστήματος της Κύπρου. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η δημόσια παιδεία 

διευρύνθηκε με ρυθμό της τάξης του 4,5% σε πραγματικούς όρους το 1999, μετά από μια αύξηση 

της τάξης του 4,9% το 1998. Πρόσθετα, θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι αυξημένες 

ευκαιρίες που παρουσιάζονται τα τελευταία χρόνια για εξωτερική χρηματοδότηση συγκεκριμένων 

διασχολικών κυρίως προγραμμάτων και δράσεων από κονδύλια της Ε.Ε. Τέτοια κονδύλια μάλιστα 

αναμένεται ότι θα εισρεύσουν σε μεγαλύτερη έκταση μετά από την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε 

(Ιωαννίδης, 2000, σ.68). 

Όσον αφορά ειδικότερα τις δυνάμεις της αγοράς, παρά το γεγονός ότι ανάμεσα στους 

αναπτυξιακούς στόχους της κυπριακής οικονομίας έχει τεθεί και η στενότερη διασύνδεση του 

εκπαιδευτικού συστήματος με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας (Γραφείο Προγραμματισμού, 
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2003), φαίνεται ότι θα χρειαστεί αρκετός χρόνος και προσπάθεια για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Σε 

αυτό συνηγορεί και η διαπίστωση ότι στο επίπεδο τουλάχιστο της διοίκησης της εκπαίδευσης για 

χρόνια έχει αγνοηθεί από την κυπριακή εκπαίδευση, όχι όμως από πολλές προηγμένες χώρες, η 

αξιοποίηση επιτυχημένων στοιχείων και πρακτικών από το χώρο της ελεύθερης αγοράς, όπως 

είναι για παράδειγμα ο μανατζεριαλισμός, η αποκέντρωση, η έμφαση στους σύγχρονους τρόπους 

διοίκησης, ο υγιής συναγωνισμός, το δικαίωμα της γονικής επιλογής κ.ά. (Blackmore, 2000).  

 

Εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας και των πληροφοριών 

Το μεγάλο στοίχημα για την κυπριακή κοινωνία είναι κατά πόσο αυτή θα μπορέσει μέσα 

στα επόμενα χρόνια να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που 

δημιουργούν οι σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις και η κοινωνία της πληροφορίας. Η γενική 

στοχοθεσία φαίνεται να υπάρχει και αυτή περιέχεται στο Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης 2004-

2006 (Γραφείο Προγραμματισμού, 2003, σ. 40-43), όπου ένας από τους βασικούς άξονες 

προτεραιότητας είναι η ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας, με έμφαση 

στην προώθηση της κοινωνίας της πληροφορίας. Μέσα στα πλαίσια αυτά επιδιώκεται μεταξύ 

άλλων η δημιουργία των απαραίτητων δομών για προώθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου, της 

δικτύωσης και του θεσμού του e-Government, με τη δημιουργία ενός γενικού πλαισίου 

ηλεκτρονικών συναλλαγών και επικοινωνίας των επιχειρήσεων και των πολιτών με τη δημόσια 

διοίκηση. Οι ιδιάζουσες εξάλλου συνθήκες του μικρού μεγέθους του κράτους που βρίσκεται υπό 

ανάπτυξη ευνοούν μια προσέγγιση μεταφοράς και απορρόφησης της τεχνολογίας των 

ανεπτυγμένων χωρών, μέχρι να αναπτυχθεί η δυνατότητα εγχώριας καινοτομικής παραγωγής 

μέσω ενός αποτελεσματικού και ισορροπημένου σχεδίου εθνικής καινοτομικής πολιτικής 

(Hadjimanolis & Dickson, 2001). 

Ιδιαίτερα ευοίωνη παρουσιάζεται τα επόμενα χρόνια η ανάπτυξη του τομέα παροχής 

υπηρεσιών, αφού για τις αναπτυσσόμενες χώρες όπως είναι η Κύπρος, οι οποίες δεν διαθέτουν 
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ισχυρή οικονομική υποδομή που να βασίζεται στη βαριά βιομηχανία ή τον ορυκτό πλούτο ή έναν 

ανταγωνιστικό γεωργικό τομέα, η ευκαιρία που παρέχει η σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας 

για ανάπτυξη του τομέα υπηρεσιών είναι μοναδική (Sarikakis & Terzis, 2000). Ιδιαίτερα 

καθοριστική μπορεί να αποβεί η αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας στην επαλήθευση της 

επίσημης πρόβλεψης ότι θα υπάρξει μελλοντικά περαιτέρω διαφοροποίηση του τομέα των 

υπηρεσιών προς όφελος των δραστηριοτήτων με εξαγωγικό προσανατολισμό, όπως οι 

επικοινωνίες, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, οι επαγγελματικές υπηρεσίες, η ιδιωτική 

εκπαίδευση και η ιδιωτική υγεία (Γραφείο Προγραμματισμού, 2003, σ. 21). 

Οι συνέπειες όλων των πιο πάνω στην εκπαίδευση και ιδιαίτερα η ανάγκη για προσαρμογή 

της στις σύγχρονες συνθήκες που δημιουργεί η κοινωνία της πληροφορίας είναι αυτονόητες. Το 

γεγονός και μόνο ότι το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί για την κυπριακή οικονομία τον κυριότερο 

πλουτοπαραγωγικό της πόρο (Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, 2000), επιβάλλει όπως 

αυτό εκπαιδευτεί και προετοιμαστεί κατάλληλα μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα, ώστε να 

γίνουν πραγματικότητα οι φιλόδοξοι στόχοι για ανάδειξη της Κύπρου σε διεθνές κέντρο 

υπηρεσιών και πληροφορικής. Οι Tsiakkiros & Pashiardis (2002) αναφέρουν σχετικά ότι το 

κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα επηρεάζεται από τις ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές, οι οποίες 

υπαγορεύουν την αναγκαιότητα της εισαγωγής της τεχνολογίας στην εκπαίδευση, ενώ 

επισημαίνουν ταυτόχρονα το γεγονός ότι η τεχνολογία συνεχώς αναβαθμίζεται και εξελίσσεται, 

πράγμα που καθιστά ακόμα και την πιο σύγχρονη τεχνολογία απαρχαιωμένη μέσα σε λίγο χρονικό 

διάστημα. Το Γραφείο Προγραμματισμού (2003) πάντως ευελπιστεί ότι τα επόμενα χρόνια θα 

αξιοποιηθεί και θα επιταχυνθεί ο ρυθμός εισαγωγής της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών 

στην εκπαίδευση, μέσω κυρίως της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, της προσαρμογής των 

αναλυτικών προγραμμάτων, της βελτίωσης του σχολικού εξοπλισμού, της παροχής κατάλληλου 

εκπαιδευτικού λογισμικού και της αξιοποίησης του διαδικτύου (σ.48). 

Μά
ριο
ς Σ

. Σ
τυ
λια
νίδ
ης



 

 88 

Μέχρι πρόσφατα η εικόνα που παρουσίαζε το κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα στον τομέα 

τουλάχιστον της αξιοποίησης της σύγχρονης τεχνολογίας ήταν απογοητευτική. Έναν παράδειγμα 

που επιβεβαιώνει μια τέτοια εικόνα σχετίζεται με τον εξοπλισμό των σχολείων με ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές. Σε δυο τουλάχιστον διεθνείς έρευνες που έγιναν το 1995 (IEA-TIMSS) και το 1998 

(IEA-SITES) η δυσμενής θέση της Κύπρου αναφορικά με τον αριθμό των μαθητών του 

γυμνασιακού κύκλου ανά ηλεκτρονικό υπολογιστή ήταν περισσότερο από εμφανής (European 

Commision, 2000c, σ.45-46). Στην πρώτη έρευνα οι μέσοι όροι κυμαίνονταν από 9 (Σκωτία) μέχρι 

880 μαθητές (Ρουμανία) ανά ηλεκτρονικό υπολογιστή και η Κύπρος κατείχε την προτελευταία 

θέση με 339 μαθητές. Στη δεύτερη έρευνα οι μέσοι όροι κυμαίνονταν από 9 (Δανία) μέχρι 238 

μαθητές (Βουλγαρία) ανά υπολογιστή και η Κύπρος κατείχε και πάλι την προτελευταία θέση με 

216 μαθητές. Βέβαια βρίσκεται σε εξέλιξη ένα μεγαλεπήβολο σχέδιο για εξοπλισμό των σχολείων 

με ικανοποιητικό αριθμό ηλεκτρονικών υπολογιστών, που θα ανατρέπει τις δυσμενείς για την 

Κύπρο αναλογίες αλλά με αρκετή ήδη καθυστέρηση. Η εξασφάλιση από την άλλη της υποδομής 

σε εξοπλισμό δεν λύνει από μόνη της το πρόβλημα. Πέρα από τον εξοπλισμό παραμένουν πολλά 

που πρέπει να σχεδιαστούν και να γίνουν, αφού:  

Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η υποδομή δεν εγγυάται αφ’ εαυτής την ανάπτυξη 

υψηλού επιπέδου ικανοτήτων των μαθητών. Σημαντικοί παράγοντες είναι επίσης η 

οργάνωση των σχολείων, η διαχείριση της τεχνολογίας, η χρήση λογισμικού 

υψηλής ποιότητας και, ιδίως, οι ικανότητες των εκπαιδευτικών. 

(European Commision, 2000c, σ.45) 

 

Πέρα όμως από τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην εισαγωγή της τεχνολογίας στην 

εκπαίδευση φαίνεται ότι παρόμοια προβλήματα και δυσκολίες αντιμετωπίζονται και στην 

αξιοποίηση της τεχνολογίας στο βιομηχανικό τομέα (Xadjimanolis & Dickson, 2001), ενώ σε μια 

από τις τελευταίες εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόοδο της πορείας εναρμόνισης 

της Κύπρου με το κοινοτικό κεκτημένο σημειώνεται και η πολύ αργή ανάπτυξη του διαδικτύου 

στην Κύπρο, με μια αναλογία πρόσβασης που κυμαίνεται γύρω στο 15%, ποσοστό που βρίσκεται 

πολύ πιο κάτω από το αντίστοιχο στις χώρες της Ε.Ε. που είναι 36% (European Commission, 
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2001a, σ.71). Σε μια άλλη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είχε επίσης επισημανθεί και το 

γεγονός ότι κατά το 1998 είχε δαπανηθεί για τον τομέα της έρευνας στην Κύπρο μόνο έναν 

ποσοστό 0,23% του ΑΕΠ (European Commission, 2000d, σ.69),  τη στιγμή που το αντίστοιχο 

ποσοστό που επενδύεται για έρευνα στις ευρωπαϊκές και γενικότερα τις ανεπτυγμένες χώρες 

κυμαίνεται μεταξύ 2 και 4% του ΑΕΠ (Γραφείο Προγραμματισμού, 1999, σ. 100).  

 

Πολιτικές δομές και νομικό πλαίσιο 

Πέρα από τις δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης και τις πραγματικότητες που δημιουργεί η 

κοινωνία της πληροφορίας, η κυπριακή κοινωνία φαίνεται ότι βρίσκεται σήμερα μπροστά σε 

σημαντικές εξελίξεις που αφορούν τη μελλοντική πορεία και εξέλιξη του κυπριακού κράτους και 

κατ’ επέκταση της ίδιας της κυπριακής κοινωνίας. Για πολλά χρόνια το πολιτικό σκηνικό υπήρξε 

ασταθές, ρευστό και αβέβαιο. Τα τελευταία 30 χρόνια οι συνθήκες που δημιούργησε η τουρκική 

εισβολή και κατοχή μέρους του νησιού είχαν τη δυσμενή επίδραση και τον αντίκτυπό τους σε 

ολόκληρη την κυπριακή κοινωνία (Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, 2000). Ένας σημαντικός 

όμως κύκλος θετικών προσδοκιών είχε ξεκινήσει με αφετηρία την πορεία ένταξης της Κύπρου 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την προσπάθεια προσαρμογής στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Οι 

επιδράσεις μάλιστα αυτές συνδέθηκαν στενά και με τις προοπτικές για επίλυση του κυπριακού 

προβλήματος με στόχο τη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος για τις νέες γενιές των Κυπρίων 

(Fouskas, 2001).  

Οι προοπτικές αυτές άρχισαν να γίνονται πιο συγκεκριμένες μετά το Γενάρη του 2002 

όταν ξεκίνησαν απευθείας συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών, υπό την αιγίδα του Οργανισμού 

Ηνωμένων Εθνών, για συνολική διευθέτηση του κυπριακού προβλήματος (Γραφείο Τύπου και 

Πληροφοριών, 2003, σ.57-67). Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας υποβλήθηκαν πέντε συνολικά 

σχέδια λύσης από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Το τελευταίο μάλιστα από αυτά (United 
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Nations, 2004) τέθηκε σε δημοψήφισμα στις 24 Απριλίου 2004, όπου έγινε δεκτό από την 

τουρκοκυπριακή κοινότητα αλλά απορρίφθηκε με μεγάλη πλειοψηφία από την ελληνοκυπριακή 

κοινότητα. 

Μετά από τις εξελίξεις αυτές ακολούθησε η οριστική ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ, μετά 

από μια μακρόχρονη και επίπονη προσπάθεια (Βλέπε Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, 2003, 

σ.83-95), χωρίς όμως να προηγηθεί η επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Αυτό άλλωστε δεν 

αποτελούσε προϋπόθεση, όπως επανειλημμένα είχε διακηρυχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε 

μια μάλιστα από τις τελευταίες της εκθέσεις (European Commission, 2001a) υπογραμμιζόταν 

ιδιαίτερα η επιθυμία της ΕΕ να ενταχθεί ολόκληρη η Κύπρος επανενωμένη, αλλά ταυτόχρονα 

διευκρινιζόταν ότι η λύση δεν θα ήταν προϋπόθεση για την ένταξη της Κύπρου, όπως τελικά και 

έγινε.  

Αναμφίβολα, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην 

προσπάθεια τελικής διευθέτησης του κυπριακού προβλήματος, αφού μια ενωμένη Κύπρος μέλος 

της ΕΕ θα αποτελέσει πλεονέκτημα γεωπολιτικής σημασίας για την ίδια την Ευρώπη και θα 

συνεισφέρει στη δημιουργία συνθηκών σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή της ανατολικής 

Μεσογείου (Theophanous, 2000). Μια τέτοια εξέλιξη αναμένεται ότι θα έχει θετικές συνέπειες για 

το μέλλον της κυπριακής κοινωνίας τόσο για τους Ελληνοκύπριους όσο και για τους 

Τουρκοκύπριους, όπως η βελτίωση των μεταξύ τους σχέσεων, η εξασφάλιση συνθηκών 

ασφάλειας για όλους μέσα σε έναν ευνομούμενο δημοκρατικό κράτος με σταθερή προσήλωση στο 

ευρωπαϊκό δίκαιο και κεκτημένο, αλλά και χειροπιαστά οφέλη, όπως η ραγδαία και μόνιμη 

αύξηση του εισοδήματος και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, ιδιαίτερα των Τουρκοκυπρίων, 

λόγω των συγκριτικά μεγαλύτερων αναγκών της τουρκοκυπριακής κοινότητας (Γραφείο Τύπου 

και Πληροφοριών, 2000, σ.132-133). 
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Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να δημιουργήσει μια σειρά από 

νέα δεδομένα και όσον αφορά την κυπριακή εκπαίδευση, τα οποία επιβάλλεται όπως μελετηθούν 

επισταμένα, ώστε να εντοπισθούν οι ενδεχόμενες επιδράσεις, άμεσες ή έμμεσες, βραχυπρόθεσμες 

ή μακροπρόθεσμες, θετικές ή αρνητικές, (Στυλιανίδης, 2000). Η εκ των προτέρων γνώση και 

μελέτη αυτών των επιδράσεων θα βοηθήσει στο βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο 

προγραμματισμό και σχεδιασμό της εκπαίδευσης, αφού θα παράσχει στους υπεύθυνους άνεση 

χρόνου να μελετήσουν σε βάθος την κατάσταση, να εντοπίσουν τις πιθανές αρνητικές και θετικές 

συνέπειες και να λάβουν έτσι έγκαιρα τα αναγκαία μέτρα για να τις διευκολύνουν ή να τις 

αποτρέψουν ανάλογα. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση πιθανής επίλυσης του κυπριακού 

προβλήματος και την εγκαθίδρυση μελλοντικά στο νησί μιας διζωνικής, δικοινωτικής 

ομοσπονδίας. Στο πολιτικό επίπεδο βέβαια είναι γεγονός ότι έχουν ήδη γίνει αρκετές συζητήσεις 

και μελέτες όσον αφορά κυρίως την εδαφική και συνταγματική πτυχή, με έμφαση περισσότερο 

στη νομοθετική και εκτελεστική εξουσία του νέου κράτους. Είναι όμως αμφίβολο κατά πόσο 

έχουν μελετηθεί στο ίδιο βάθος και έκταση και οι μελλοντικές προεκτάσεις ή οι συνέπειες μιας 

τέτοιας λύσης στα εκπαιδευτικά συστήματα των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων 

(Στυλιανίδης, 2000), δεδομένου μάλιστα ότι μια πιο στενή σχέση μεταξύ της οικονομικής, 

κοινωνικής, πολιτιστικής αλλά και εκπαιδευτικής πολιτικής των δυο κοινοτήτων συνιστά την 

καλύτερη πολιτική ειρήνης για το νησί (Ozerk, 2001). 

  Η ευρωπαϊκή πλέον πορεία της Κύπρου συνεπάγεται και τις ανάλογες θεσμικές 

αναπροσαρμογές στο εκπαιδευτικό σύστημα έτσι που αυτό να συμβαδίζει και να ανταποκρίνεται 

πληρέστερα στα ισχύοντα στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο, ενώ γενικότερα η εκπαιδευτική 

πολιτική αναμένεται ότι θα δεχθεί σημαντικές επιδράσεις. Η πρόσφατη προσπάθεια για 

παράδειγμα της ΕΕ να προσδιορίσει την έννοια της ποιότητας στην εκπαίδευση και να καθορίσει 

με λεπτομέρεια 16 συγκεκριμένους δείκτες ποιότητας για σύγκριση και αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών συστημάτων σε εθνικό επίπεδο (European Commission, 2000c), δεν μπορεί παρά 
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να έχει τις ανάλογες συνέπειες στα εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών μελών, παρόλο που η 

ευθύνη του σχεδιασμού πολιτικής ανήκει αποκλειστικά στα κράτη μέλη και ο ρόλος της 

ευρωπαϊκής επιτροπής είναι επικουρικός (Κουτσελίνη, 2001, σ. 242). Οι δείκτες αυτοί που 

εμπίπτουν σε τέσσερις βασικούς τομείς ή κατηγορίες προτεραιοτήτων, (Βλέπε Πίνακα 2.1), 

συνιστούν κοινό σημείο σύγκρισης αλλά και σύγκλισης για τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά 

συστήματα, και ως τέτοιοι έμμεσα πιέζουν για την ανάπτυξη μιας κοινής εκπαιδευτικής 

ευρωπαϊκής πολιτικής, την οποία η Κύπρος ως κράτος μέλος πια δεν μπορεί να αγνοήσει. 

Εξάλλου το συγκριτικό επιχείρημα που αναφέρεται και επικαλείται συχνά τη διεθνή εμπειρία και 

πρακτική είχε πάντοτε και θα εξακολουθήσει να έχει ευρύτατη χρήση στη διαμόρφωση και 

επικράτηση της μιας ή της άλλης εκπαιδευτικής πολιτικής (Ματθαίου, 1997). 

Μπροστά στα δεδομένα αυτά αναμένεται ότι η κυπριακή εκπαιδευτική πολιτική, πέρα από 

την επίδραση των ιδιαίτερων εσωτερικών περιστάσεων, των θεσμών και της εκάστοτε 

επικρατούσας ιδεολογίας (Κουτσελίνη 2001 Μαραθεύτης και Kουτσελίνη 2000 Persianis, 1981) 

θα δέχεται τώρα και αυξημένες επιδράσεις από τον ευρωπαϊκό κυρίως χώρο, κατά έναν τρόπο 

μάλιστα ελεγχόμενο και συγκρίσιμο σε επίπεδο χωρών μελών. Εκτός όμως από τις επιδράσεις της 

ΕΈ στη διαμόρφωση της μελλοντικής εκπαιδευτικής πολιτικής και του γενικότερου νομοθετικού 

πλαισίου που στηρίζει την εκπαίδευση, αναμένεται ότι εμφανής θα συνεχίσει να είναι και η 

επίδραση των τεκταινομένων και διαδραματιζομένων στον εκπαιδευτικό χώρο της μητροπολιτικής 

Ελλάδας, αφού σύμφωνα με τον τέως Υπουργό Παιδείας της Κύπρου «η εναρμόνιση του 

κυπριακού με το ελλαδικό εκπαιδευτικό σύστημα θα βοηθήσει την κυπριακή εκπαίδευση να 

εναρμονιστεί με τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά δεδομένα» (Ιωαννίδης, 2000, σ.72).  

Την ίδια όμως στιγμή η τάση που επικράτησε στην εκπαιδευτική πολιτική μετά την 

τουρκική εισβολή, σε αντίθεση με αυτό που ίσχυε προηγουμένως,  για υποβάθμιση της έννοιας 

του έθνους και των ελληνοχριστιανικών ιδεωδών, η οποία ξεκινούσε από την προσπάθεια αλλά 

και την επιθυμία διάσωσης της Κύπρου ως ενιαίου και ανεξάρτητου κράτους (Κουτσελίνη, 2001, 
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σ.225), μέσα στη νέα δυναμική που δημιουργείται για συμπόρευση με την ευρωπαϊκή οικογένεια 

και για επίλυση του κυπριακού προβλήματος, είναι λογικό να αναμένεται ότι θα συνεχιστεί ή 

ακόμα ότι θα υπάρξει μια περαιτέρω μείωση της συμμετοχής για παράδειγμα του θεσμού της 

εκκλησίας στη χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής. Αντίθετα, νέοι σχετικά θεσμοί, όπως το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου ή και άλλα μελλοντικά τοπικά πανεπιστήμια, αναμένεται ότι θα έχουν 

αυξημένο ρόλο και συμβολή στα εκπαιδευτικά πράγματα του τόπου (Βοσκός, 1997, σ.65), ενώ 

είναι εμφανής τα τελευταία χρόνια και η εμπλοκή σε σημαντικά θέματα που αφορούν την παιδεία 

τόσο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας όσο και των οργανωμένων γονέων (Περσιάνης, 

1997α, σ.104).  

 

Κοινωνικές συνθήκες 

Η κυπριακή κοινωνία μέσα στις τελευταίες δεκαετίες έχει μεταμορφωθεί σταδιακά από μια 

παραδοσιακά αγροτική σε μια αστική κοινωνία. Ενώ το ποσοστό του πληθυσμού που κατοικούσε 

στις αστικές περιοχές το 1950 ήταν μόλις το 25,7% του συνολικού πληθυσμού, το ποσοστό αυτό 

έφτασε το 1973 στο 42,2% και το 1999 στο 68,9% (Γραφείο Προγραμματισμού, 2001, σ.40-41). 

Οι διαφοροποιήσεις αυτές, πέρα από την εγκατάλειψη ουσιαστικά της υπαίθρου και το 

συνωστισμό που επέφεραν στα μεγάλα αστικά κέντρα, είχαν αλυσιδωτές επιπτώσεις στις 

ευρύτερες κοινωνικές συνθήκες και τις παραδοσιακές δομές της κυπριακής κοινωνίας. Οι 

κοινωνικές δομές δέχθηκαν επίσης την επίδραση της τουρκικής εισβολής και του ξεριζωμού ενός 

σημαντικού τμήματος του πληθυσμού, ενώ λίγα χρόνια αργότερα η μεγάλη ανάπτυξη του 

τουρισμού στο νησί επέφερε νέες επιδράσεις στον κοινωνικό ιστό της χώρας. Μόνο το 2000 ο 

συνολικός αριθμός των ξένων τουριστών που επισκέφτηκαν την Κύπρο (2,6 εκατομμύρια) 

ξεπερνούσε το τριπλάσιο του ολικού πληθυσμού των ελεύθερων περιοχών (PIO, 2001, σ.172), 

χωρίς σ’ αυτό να συνυπολογίζεται και ο μεγάλος αριθμός των αλλοδαπών εργατών που 

βρίσκονται νόμιμα ή παράνομα στο νησί.  
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Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η κοινωνία της Κύπρου απολαμβάνει σήμερα σε μεγάλο βαθμό 

τα αγαθά του σύγχρονου πολιτισμού, ταυτόχρονα όμως αντιμετωπίζει και τα προβλήματα που ο 

πολιτισμός αυτός έχει δημιουργήσει σε κάθε σύγχρονη κοινωνία. Όπως επισημαίνει o Friebel 

(1999), καθώς η κοινωνία μας αλλάζει, διαφοροποιείται και επεκτείνεται και ο ρόλος της 

δημόσιας εκπαίδευσης, αφού σήμερα αναμένεται από τα σχολεία να εγκύψουν σε μια σειρά από 

νέα προβλήματα όπως τα ναρκωτικά, η εγκυμοσύνη στις εφήβους, η εκμετάλλευση των παιδιών, 

οι χαμηλές μαθησιακές επιδόσεις, η πειθαρχία, το έγκλημα, η ασφάλεια, η εγκατάλειψη του 

σχολείου, οι διακρίσεις, η σεξουαλική παρενόχληση, οι μονογαμικές οικογένειες και τα παιδιά 

που παραμένουν χωρίς επιτήρηση λόγω του ότι εργάζονται και οι δυο γονείς (σ. 1). Τα 

προβλήματα αυτά αποτελούν το τίμημα της σύγχρονης προόδου και ευμάρειας και είναι λίγο ή 

πολύ κοινά σε κάθε ανεπτυγμένη κοινωνία. Μπορεί στην Κύπρο να μην αντιμετωπίζουμε τα πιο 

πάνω προβλήματα στο βαθμό και την έκταση τουλάχιστον που τα αντιμετωπίζουν σήμερα πολλές 

άλλες ανεπτυγμένες χώρες ή ίσως να μην είναι γνωστή η ακριβής έκτασή τους, λόγω του 

γεγονότος ότι  απουσιάζει ακόμα η σοβαρή και συστηματική διερεύνηση τέτοιων θεμάτων. Η 

εκπαίδευση όμως οφείλει να παρακολουθεί τις κοινωνικές και άλλες αλλαγές που συντελούνται 

και να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται κάθε φορά στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται 

(Εξαρχάκος, 1997, σ.200), γι’ αυτό θα πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη και τα διάφορα 

κοινωνικά προβλήματα και να επιχειρεί μέσα από τους σχεδιασμούς της να λαμβάνει έγκαιρα τα 

ανάλογα προληπτικά ή αντισταθμιστικά μέτρα για ουσιαστική αντιμετώπισή τους. 

Ο Κασσωτάκης (1999), επίσης, αναφέρεται στις επαναστατικές εξελίξεις κυρίως στον 

τομέα των νέων τεχνολογιών, στην παγκοσμιοποίηση της οικονομίας αλλά και της κουλτούρας 

των πολιτισμών, στην ανατροπή κάθε χρόνο του 7% περίπου των πρακτικά αξιοποιήσιμων 

γνώσεων του ανθρώπου, καθώς και στην πρόβλεψη ότι τα παιδιά που φοιτούν σήμερα στο 

σχολείο «θα αλλάξουν και δυο και τρεις και τέσσερις φορές επάγγελμα στη ζωή τους» (σ.66). Οι 

παράγοντες αυτοί οριοθετούν μιαν άλλη διάσταση προβλημάτων στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο, 
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που επίσης απαιτούν μεθοδική προσέγγιση και συστηματική διερεύνηση από μέρους της 

εκπαίδευσης. 

Συζητώντας επίσης το ρόλο της εκπαίδευσης και τις αλλαγές που θα πρέπει να 

επιχειρηθούν σ’ αυτήν εν όψει της ευρωπαϊκής πορείας της Κύπρου, η Κουτσελίνη (2001) 

αναφέρεται στις ιδιαίτερες ανάγκες της σημερινής κυπριακής κοινωνίας για τεχνολογικό 

αλφαβητισμό και για εκμάθηση ξένων γλωσσών, δίνοντας μάλιστα το περίγραμμα αλλά και το 

νόημα της ικανοποίησης των αναγκών αυτών από το κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα. Όπως πολύ 

χαρακτηριστικά επισημαίνει: 

Η κοινωνία της Κύπρου σήμερα χρειάζεται πρωτίστως παραγωγή – κι όχι 

κατανάλωση – λόγου, ερμηνεία κι όχι παρατήρηση απλώς των δρώμενων, δράση 

και ουσιαστική επικοινωνία κι όχι μιμητική αντιγραφή προγραμμάτων και 

εκπαιδευτικών συστημάτων... Η διάδραση στην Ευρώπη και στο παγκόσμιο χωριό 

θα επιτευχθεί μέσα από την ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο πρώτα και μέσα από την 

ανάπτυξη της ικανότητας της νέας γενιάς ν’ αρθρώνει λόγο (και σε ξένη γλώσσα 

και με ηλεκτρονικά πολυμέσα) και να συμμετέχει παραγωγικά όχι μόνο στα 

εργοστάσια και τις βιομηχανίες αλλά στα κέντρα λήψης αποφάσεων (σ.248). 

 

Πολιτιστικές αξίες 

Οι πολιτιστικές αξίες ενός λαού αποτελούν τρόπο ζωής, που μπορεί να επιβιώσει και να 

επιτρέψει στο άτομο να αντιμετωπίζει τις δυσχέρειες που παρουσιάζονται στη ζωή του 

(Θεοφιλίδης, 1994, σ.56). Ο δυναμισμός αυτός της πολιτιστικής παράδοσης ερμηνεύει και έναν 

από τους λόγους για τους οποίους κάθε λαός αποδίδει μεγάλη σημασία στην πολιτιστική 

κληρονομιά και τις αξίες της παράδοσής του, επιφορτίζοντας ταυτόχρονα την εκπαίδευση με το 

έργο της μετάδοσης αυτών των αξιών στη νεότερη γενιά. Στο σημερινό κόσμο, εξάλλου, όπου η 

καθημερινή ζωή του ατόμου και της κοινωνίας κυριαρχείται όλο και περισσότερο από την 

επιστήμη και την τεχνολογία και προωθείται μια διεθνοποίηση των εκπαιδευτικών συστημάτων, η 

εκπαίδευση μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο όχι μόνο στη μετάδοση 
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επιστημονικών/τεχνολογικών γνώσεων και την παροχή ίσων ευκαιριών, αλλά και στην 

καλλιέργεια πολιτισμικών αξιών, στάσεων και τρόπων συμπεριφοράς (Μάρκου, 1995). 

Κατά τα τελευταία χρόνια η κυπριακή κοινωνία αντιμετωπίζει μια ιδιαίτερη πρόκληση 

όσον αφορά τις πολιτιστικές της αξίες. Πέρα από το γεγονός ότι οι αξίες αυτές συγκρινόμενες με 

το παρελθόν έχουν κάπως διαφοροποιηθεί με την επίδραση κυρίως της αστυφιλίας, του τουρισμού 

και του σύγχρονου τρόπου ζωής, τα τελευταία χρόνια διαμορφώνονται καινούριες συνθήκες 

πολυπολιτισμικότητας και στην Κύπρο, όπως και σε πολλά μέρη του κόσμου (Georgiou κ.ά., 

2001). Βέβαια ως ένα βαθμό οι συνθήκες αυτές ήταν γνώριμες για την Κύπρο, αφού τον 

πληθυσμό του νησιού συνέθεταν τον τελευταίο τουλάχιστον αιώνα πολλές και διαφορετικές 

εθνικές, θρησκευτικές και πολιτιστικές οντότητες, όπως η πλειοψηφούσα ελληνική και η 

μειοψηφούσα τουρκική κοινότητα, οι μειονότητες των Μαρωνιτών και των Αρμενίων αλλά και το 

βρετανικό στοιχείο, πρώτα ως κυρίαρχη κατακτητική δύναμη και αργότερα με τα κυριαρχικά 

δικαιώματα που απέκτησε στις βάσεις της Επισκοπής και της Δεκέλειας. Τα τελευταία όμως 

χρόνια σημειώνεται μια σημαντική ροή τουλάχιστον στις ελεύθερες περιοχές και πολλών άλλων 

διαφορετικών μεταξύ τους πληθυσμιακών ομάδων, όπως είναι οι παλιννοστούντες Κύπριοι, οι 

Ελλαδίτες που εγκαθίστανται μόνιμα στο νησί, οι ομογενείς από τον Πόντο, οι αλλοδαποί 

εργαζόμενοι νόμιμα ή παράνομα, οι μετανάστες από τις πρώην κομμουνιστικές χώρες ή τη μέση 

Ανατολή, οι αθίγγανοι ή Τουρκοκύπριοι από τις κατεχόμενες περιοχές. Mόνο κατά το 2000 ο 

αριθμός των μεταναστών προς την Κύπρο (Κυπρίων επαναπατριζομένων και ξένων που έρχονται 

για εγκατάσταση ή προσωρινή απασχόληση πέραν του 1 χρόνου), υπολογίζεται ότι είχε ανέλθει 

στους 12764 (Στατιστική Υπηρεσία, 2001α, σ.19), χωρίς βέβαια στον αριθμό αυτό να 

υπολογίζονται και οι μετανάστες που εισήλθαν παράνομα στο νησί. 

  Οι συνθήκες αυτές δημιουργούν νέα δεδομένα και για την ίδια την εκπαίδευση η οποία είναι 

υποχρεωμένη να αναπτύξει τα ανάλογα προγράμματα διαπολιτισμικής αγωγής για να καλύψει τις 

περιπτώσεις αυτές. Σύμφωνα με τις επίσημες στατιστικές της εκπαίδευσης της Στατιστικής 
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Υπηρεσίας (2001β, σ.74), τη σχολική χρονιά 1999/2000 μόνο τα παιδιά των Ελλήνων του Πόντου 

που φοιτούσαν στα δημοτικά σχολεία της Κύπρου ανέρχονταν σε 572, ενώ μικρότερος αριθμός 

παιδιών αφορούσε παιδιά από τη Βρετανία, την Ελλάδα, τη Μέση Ανατολή, το Λίβανο και άλλες 

χώρες. Κατά την ίδια χρονιά μόνο ο αριθμός των μαθητών που γράφτηκε στην Α’ τάξη είτε στα 

ιδιωτικά είτε στα δημόσια δημοτικά σχολεία και προερχόταν από το εξωτερικό ανερχόταν σε 319 

μαθητές σε σύνολο 10416 (σ.79). 

  Μέσα στις συνθήκες αυτές της σύγχρονης πολυπολιτισμικής κοινωνίας, ιδιαίτερα μετά και 

από την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ, της οποίας η διαφορετικότητα συνιστά τη δύναμη αλλά και 

την αδυναμία της (McRae, 1994), και την πιθανότητα επανένωσης του νησιού, ο ρόλος της 

εκπαίδευσης είναι προφανής όσον αφορά την καλλιέργεια εκείνων των πολιτιστικών αξιών που 

ανταποκρίνονται στη διαφορετικότητα των κατοίκων του νησιού και όχι μόνο. Ασφαλώς η 

εκπαίδευση θα πρέπει να βοηθήσει τους νέους «να συνειδητοποιήσουν τις αξίες που συνθέτουν 

την πολιτιστική τους κληρονομιά, να ζήσουν το παρελθόν με τη μνήμη και να οραματιστούν το 

μέλλον με τη φαντασία» (Θεοφιλίδης, 1994, σ.55) αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να καλλιεργήσει 

και το σεβασμό στις αξίες της διαπολιτισμικής συνεργασίας και της συμβίωσης, στις αξίες της 

ιδιαιτερότητας και της διαφορετικότητας του καθενός (Κουτσελίνη, 2001), μαθαίνοντας σε 

τελευταία ανάλυση στους νέους να συμβιώνουν με τους άλλους (Delors, 1996) στη μικρή αυτή 

γωνιά του παγκόσμιου χωριού (Κασσωτάκης, 1999). Όπως χαρακτηριστικά τονίζει ο Δαμανάκης 

(2000) δεν πρέπει να αγνοείται το μορφωτικό και πολιτιστικό κεφάλαιο που φέρουν οι μαθητές 

από την οικογένειά τους και τους διαφορετικούς τόπους προέλευσής τους, αφού: 

Το πολιτισμικό κεφάλαιο των ‘ξένων’ δεν κρίνεται πλέον ως ‘αποκλίνον’ και ως 

‘υποδεέστερο’, ‘ελλειμματικό’, αλλά ως ‘διαφορετικό’. Αυτή η διαφορετικότητα, η 

ετερότητα του ‘Άλλου’ θα πρέπει να τύχει σεβασμού, αναγνώρισης και αποδοχής 

από τα μέλη της πλειονότητας (σ.4). 
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Πληθυσμός και δημογραφικά στοιχεία 

Τα στοιχεία που αφορούν τον πληθυσμό και οι δημογραφικές τάσεις που αναπτύσσονται 

συνιστούν έναν ακόμα σημαντικό παράγοντα σε κάθε προσπάθεια πρόβλεψης και 

μακροπρόθεσμου σχεδιασμού και προγραμματισμού (Friebel, 1999). Σύμφωνα με το Φυλακτού 

(1999) η αλλοίωση της «ηλικιακής πυραμίδας», με την υπερβολική αύξηση των συνταξιούχων και 

τη μείωση του μαθητικού και εργατικού πληθυσμού, θα δημιουργήσει σοβαρά κοινωνικά, 

πολιτικά και εκπαιδευτικά προβλήματα. Όπως προκύπτει από τη δημογραφική έκθεση του 2000 

που ετοίμασε η Στατιστική Υπηρεσία (2001α) η ηλικιακή αυτή πυραμίδα τείνει να αλλοιωθεί τα 

τελευταία χρόνια στην περίπτωση της Κύπρου, αφού παρατηρείται «σταδιακή αύξηση του 

ποσοστού των ηλικιωμένων και μείωση του ποσοστού των παιδιών, ενδεικτικά της τάσης 

γήρανσης του πληθυσμού» (σ.13). Συγκεκριμένα το ποσοστό των παιδιών ηλικίας κάτω των 15 

χρόνων υπολογίστηκε σε 22,7% το 2000 και το ποσοστό των ηλικιωμένων ηλικίας 65 χρόνων και 

πάνω σε 11,4% σε σύγκριση με 25,4% και 11,0% αντίστοιχα το 1992 και 25,0% και 10,8% το 

1982. Αυξήθηκε επίσης το ποσοστό των προσώπων ηλικίας 45-64 χρόνων σε 22,0% από 19,4% 

που ήταν το 1992 και 17,6% το 1982, «πράγμα που δείχνει κάποια γήρανση του πληθυσμού και 

στις εργάσιμες ηλικίες» (σ.13). 

Σημαντική είναι επίσης η διαπίστωση ότι τόσο ο αριθμός των γεννήσεων όσο και το 

ακαθάριστο ποσοστό γεννητικότητας σημείωσαν πτωτική τάση τα τελευταία χρόνια (Στατιστική 

Υπηρεσία, 2001α). Για την περίοδο 1997-2000 το ακαθάριστο ποσοστό γεννητικότητας 

υπολογίζεται σε 13,3 σε σύγκριση με 15,9 την περίοδο 1993-1996, και 18,2 για την περίοδο 1989-

1992, συνεχίζοντας τη μειωτική τάση. Γενικό συμπέρασμα πάντως της Υπηρεσίας Στατιστικής 

(2001α, σ.19) είναι ότι τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του κυπριακού πληθυσμού προσεγγίζουν 

τις ευρωπαϊκές χώρες παρά τις αναπτυσσόμενες χώρες της Μέσης Ανατολής. Η κατανομή 

εξάλλου του κυπριακού πληθυσμού σε ηλικίες πλησιάζει σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία την 

κατανομή που ισχύει σε πιο αναπτυγμένες χώρες, μολονότι το ποσοστό πληθυσμού 65 χρόνων και 
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πάνω είναι χαμηλότερο στην Κύπρο, γιατί δεν έχουμε φτάσει ακόμα τη γήρανση που έχουν 

υποστεί οι προηγμένες χώρες, όπου παρατηρήθηκε πτώση της γεννητικότητας πολύ πιο νωρίς από 

ότι στην Κύπρο (σ.19). 

Τάσεις γήρανσης όμως παρατηρούνται και στο εκπαιδευτικό δυναμικό. Σύμφωνα μάλιστα 

με πρόσφατα στοιχεία της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (2004, σ.46) το διδακτικό και 

διευθυντικό προσωπικό είναι πιο γερασμένο στη μέση γενική και τεχνική παρά στη δημοτική 

εκπαίδευση. Ενώ στη δημοτική εκπαίδευση οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί με ηλικία 45 ή 

περισσότερα χρόνια αποτελούν μόνο το 18% του συνολικού πληθυσμού στη βαθμίδα αυτή, το 

αντίστοιχο ποσοστό στη μέση εκπαίδευση είναι 52% και στη μέση τεχνική 66%. Σύμφωνα με τα 

ίδια στοιχεία είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό των γυναικών εκπαιδευτικών, ιδίως στη δημοτική 

εκπαίδευση που φθάνει το 77%, ενώ στη μέση γενική ανέρχεται στο 60% και στη μέση τεχνική 

στο 16%. Αντίθετη εικόνα φαίνεται να επικρατεί στις διευθυντικές θέσεις, όπου υπερτερούν οι 

άντρες, εκτός στην περίπτωση των βοηθών διευθυντών δημοτικής όπου οι γυναίκες είναι 

περισσότερες από τους άντρες (Στατιστική Υπηρεσία, 2001β, σ.86,128). Τα στοιχεία αυτά 

επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι ενώ οι γυναίκες υπεραντιπροσωπεύονται στις χαμηλές βαθμίδες της 

εκπαίδευσης, εντούτοις αυτές υποαντιπροσωπεύονται στις ανώτερες διευθυντικές και εποπτικές 

θέσεις. Η διαπίστωση αυτή ενισχύει την πρόσφατα διατυπωθείσα άποψη ότι η βάση της 

εκπαίδευσης στην Κύπρο είναι σήμερα γένους θηλυκού, ενώ η ηγεσία της είναι γένους αρσενικού 

(Αγγελίδου κ.ά., 2002). 

Όσον αφορά τους μαθητές, προκαλούν αίσθηση τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας 

(2001β) που αναφέρονται στη διαρροή που παρατηρείται στη μέση εκπαίδευση. Αναφέρεται 

σχετικά ότι από τους μαθητές που εγγράφονται στην Α’ τάξη το 88,7% συμπληρώνουν επιτυχώς 

την Γ’ τάξη μετά από τρία χρόνια, ενώ μόνο έναν ποσοστό 80,7% επιτυγχάνουν να αποφοιτήσουν 

μετά από έξι χρόνια (σ.14). Υπάρχει συνεπώς έναν ποσοστό εγκατάλειψης του σχολείου που 

ανέρχεται γύρω στο 11% περίπου στην Γ’ γυμνασίου και γύρω στο 20% στην Γ’ λυκείου, 
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ποσοστά που δεν μπορούν να αφήσουν αδιάφορη τη μελλοντική εκπαιδευτική πολιτική στο 

συγκεκριμένο θέμα, δοθέντος μάλιστα και του στόχου που έχει θέσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

της Λισαβόνας το Μάρτη του 2000 για μείωση κατά το ήμισυ μέχρι το 2010 των ατόμων ηλικίας 

18-24 ετών που έχουν ολοκληρώσει μόνο τον πρώτο κύκλο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 

δεν συνεχίζουν την εκπαίδευση και την κατάρτισή τους (European Commission, 2000c, σ.29). 

Η διαπίστωση εξάλλου ότι η εκπαίδευση στην Κύπρο άρχισε ήδη να αντιμετωπίζει το 

φαινόμενο της μαζικής μετανάστευσης (Φυλακτού, 1999, σ.55), και της πολυπολιτισμικότητας 

φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται και αριθμητικά. Όπως καταγράφεται από τη Στατιστική Υπηρεσία 

(2001β), τα παιδιά που προέρχονται από άλλες εθνικές ή θρησκευτικές ομάδες πλην των 

Ελληνοκυπρίων και φοιτούσαν το 1999-2000 στα κυπριακά σχολεία ήταν 1152 παιδιά ή ποσοστό 

4,4% στους παιδοκομικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία (σ.57), 3374 μαθητές ή ποσοστό 5,3% στη 

δημοτική εκπαίδευση (σ.74), και 2898 μαθητές ή ποσοστό 4,6% στη μέση εκπαίδευση (σ.114). Οι 

περισσότεροι από τους μαθητές αυτούς είναι Ελλαδίτες, Έλληνες του Πόντου, Βρετανοί, Άραβες, 

Μαρωνίτες, Λιβάνιοι, Αρμένιοι, κ.ά. 

  Σταθερή παραμένει επίσης η διαπίστωση ότι η μεγάλη πλειοψηφία των Κυπρίων μαθητών 

προτιμούν τα δημόσια σχολεία, με εξαίρεση την προδημοτική εκπαίδευση, όπου μόνο το 33% των 

παιδιών φοιτούν σε δημόσια νηπιαγωγεία (Στατιστική Υπηρεσία, 2001β). Στη δημοτική 

εκπαίδευση έναν ποσοστό μαθητών γύρω στο 96% φοιτά σε δημόσια σχολεία, ενώ το αντίστοιχο 

ποσοστό στη μέση εκπαίδευση ανέρχεται στο 90% (σ.35). Τα ποσοστά αυτά αναφέρονται βέβαια 

στη σχολική χρονιά 1999-2000, αλλά παραμένουν σχεδόν σταθερά για ολόκληρη την τελευταία 

δεκαετία, με εξαίρεση τα ποσοστά που αφορούν τη μέση εκπαίδευση τα οποία παρουσιάζουν 

ελαφριές διαφοροποιήσεις υπέρ της δημόσιας εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, ενώ το 1989-90 το 

ποσοστό των παιδιών που φοιτούσαν στη δημόσια εκπαίδευση ήταν 87,3%, πέντε χρόνια 

αργότερα ανήλθε στο 88,6%, για να φτάσει το 1999-2000 σχεδόν στο 90% (σ.34-5). 
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Τέλος, σημαντικές διαφοροποιήσεις την τελευταία δεκαετία παρουσίασε και η αναλογία 

μαθητών ανά εκπαιδευτικό στη δημόσια εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, η αναλογία μαθητών ανά 

νηπιαγωγό στην προδημοτική εκπαίδευση μειώθηκε από 22,2 το 1989-1990 σε 18,5 το 1999-2000, 

η αναλογία μαθητών ανά δάσκαλο στη δημοτική από 21,8 σε 17,4 και η αναλογία μαθητών ανά 

δάσκαλο στη μέση εκπαίδευση από 12,1 σε 11,8 τα αντίστοιχα χρόνια (Στατιστική Υπηρεσία, 

2001β, σ.34-5). 

 

Βαθύτερη ενδοσκόπηση του κυπριακού σχολείου 

Η περιβαλλοντική ανίχνευση του δημόσιου σχολείου έφερε στην επιφάνεια αρκετά σημεία 

που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το μέλλον του δημόσιου σχολείου στην Κύπρο. Τα σημεία 

αυτά θα διευκρινιστούν περαιτέρω στη συνέχεια, ομαδοποιημένα σε αυτά που αφορούν 

προκλήσεις οι οποίες θα πρέπει να αξιοποιηθούν και απειλές οι οποίες θα πρέπει να 

εξουδετερωθούν ή να αδρανοποιηθούν. Για το σκοπό αυτό θα είναι χρήσιμη μια ανασκόπηση της 

σχετικής βιβλιογραφίας στη βάση των τεσσάρων βασικών στοιχείων που συνθέτουν την ανάλυση 

SWOT (ακρωνύμιο των αγγλικών λέξεων Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), η οποία 

πέρα από τις προκλήσεις και απειλές, επιχειρώντας μια βαθύτερη ενδοσκόπηση μέσα στο ίδιο το 

σύστημα, επιδιώκει να εντοπίσει και να συζητήσει τα κυριότερα εκείνα σημεία που συνιστούν αφ’ 

ενός τα πλεονεκτήματα ή τα δυνατά σημεία του κυπριακού δημόσιου σχολείου και αφ’ ετέρου τα 

μειονεκτήματα ή τις παρουσιαζόμενες αδυναμίες του. Η ανάλυση SWOT συνιστά ένα χρήσιμο 

εργαλείο για τη διερεύνηση ενός οργανισμού ή συστήματος, αφού επιτρέπει τον εντοπισμό και 

προσδιορισμό των βασικότερων πλεονεκτημάτων, μειονεκτημάτων, ευκαιριών και απειλών που 

αφορούν το σύστημα ή τον οργανισμό (Tsiakkiros & Pashiardis, 2002). Tα μειονεκτήματα και 

πλεονεκτήματα ή τα θετικά και αρνητικά στοιχεία του οργανισμού σχετίζονται περισσότερο με 

τον ίδιο τον οργανισμό και τη λειτουργία του, ενώ οι απειλές και οι ευκαιρίες αναφέρονται 
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περισσότερο στο εξωτερικό του περιβάλλον (Lee κ.ά., 2000). Όπως πολύ χαρακτηριστικά 

αναφέρει ο Hanson (2001): 

οι ‘έξυπνοι’ οργανισμοί θα πρέπει να έχουν τα ραντάρ τους ενεργοποιημένα, 

διεξάγοντας σταθερά αυτό που οι εκπρόσωποι της οργανωτικής θεωρίας 

αποκαλούν ‘περιβαλλοντική ανίχνευση’, επισημαίνοντας τις ευκαιρίες ή τις απειλές 

και αποκτώντας συνακόλουθα τη συστηματική γνώση για να τις αντιμετωπίσει 

αποτελεσματικά (σ.658).  

 

 

Θετικά στοιχεία 

Ο Κyriakides (in press) επισημαίνει ως έναν από τα υποβοηθητικά στοιχεία για την 

ανάπτυξη της κυπριακής εκπαίδευσης τη μεγάλη σημασία και αξία που απέδιδαν ανέκαθεν οι 

Κύπριοι στην εκπαίδευση, την οποία και έβλεπαν ως ένα μέσο για οικονομική πρόοδο αλλά και 

προαγωγή του πολιτισμού τους. Ο ίδιος επίσης συσχετίζει την αντίληψη αυτή με το σημαντικό 

ρόλο που διαδραμάτισε η οικονομική ανάπτυξη του νησιού στην εμπέδωση θετικών στάσεων για 

την εκπαίδευση, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά την εύκολη μεταπήδηση σημαντικού αριθμού 

πολιτών, σε προηγούμενες δεκαετίες, από τη χαμηλή στη μεσαία τάξη με εισιτήριο το απολυτήριο 

γυμνασίου ή το πανεπιστημιακό πτυχίο. 

Σύμφωνα εξάλλου με το Βοσκό (1997), η κυπριακή εκπαίδευση έχει πετύχει τις τελευταίες 

δεκαετίες πολλά και σημαντικά υπό συνθήκες μάλιστα άκρως αντίξοες και αναμένεται ότι «θα 

πετύχει ακόμα περισσότερα τώρα που το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανδρώνεται και αναλαμβάνει 

σιγά σιγά μα σταθερά το ρόλο που του ανήκει υποχρεωτικά και δικαιωματικά» (σ.65). Οι 

επισημάνσεις αυτές φαίνεται μάλιστα ότι ενισχύονται τουλάχιστον ποσοτικά και από τα στοιχεία 

της Στατιστικής Υπηρεσίας των τελευταίων χρόνων, μέσα από τα οποία είναι εμφανής η βελτίωση 

σε μια σειρά από σχετικούς δείκτες όπως είναι οι επενδύσεις στην εκπαίδευση, η αναλογία 

μαθητών ανά δάσκαλο ή καθηγητή, η αύξηση του ποσοστού των μαθητών που συνεχίζουν στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση, η μείωση του αναλφαβητισμού κ.ά. (Στατιστική Υπηρεσία, 2001β).  
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Σε μια αναφορά τους για τα θετικά στοιχεία της κυπριακής εκπαίδευσης οι Tsiakkiros & 

Pashiardis (2002) αναφέρονται στο έμπειρο και καλά καταρτισμένο προσωπικό το οποίο θεωρούν 

ως το σημαντικότερο θετικό στοιχείο του κυπριακού εκπαιδευτικού συστήματος, επισημαίνοντας 

ταυτόχρονα ότι, αν δοθούν οι κατάλληλες ευκαιρίες σ΄αυτό, τότε μπορεί να συμβάλει θετικά στην 

περαιτέρω πρόοδο ολόκληρου του εκπαιδευτικού συστήματος. Οι ίδιοι επίσης καταγράφουν 

ανάμεσα στα άλλα θετικά στοιχεία τις καλές διασυνδέσεις που υπάρχουν μεταξύ σχολείου και 

κοινότητας, τα διαθέσιμα διδακτικά μέσα και υλικά, το καλό κλίμα, την κουλτούρα και το ήθος 

που χαρακτηρίζει το σύστημα, καθώς και την ευελιξία που παρέχεται για εισαγωγή καινοτομιών, 

χωρίς όμως να παρατίθενται και τα ανάλογα ενισχυτικά πειστήρια για το καθένα από τα πιο πάνω 

στοιχεία, ώστε να μπορούν να ελεγχθούν οι συγκεκριμένες κρίσεις αλλά και το αιτιολογικό που 

τις στηρίζει. 

Είναι εξάλλου αξιοσημείωτο το γεγονός ότι σε μια προσπάθεια που έγινε πριν από μερικά 

χρόνια για συνολική αξιολογική αποτίμηση του κυπριακού εκπαιδευτικού συστήματος, και 

μάλιστα από εξωτερικούς φορείς, δεν ήρθαν στο φως παρά μόνο ελάχιστα θετικά και πολύ 

περισσότερα αρνητικά σημεία και αδυναμίες. Πρόκειται για την αξιολόγηση που διενήργησε το 

Διεθνές Ινστιτούτο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού της ΟΥΝΕΣΚΟ (1997), η οποία βέβαια ήταν 

βασισμένη περισσότερο στις προσωπικές κρίσεις και εκτιμήσεις των συγκεκριμένων 

εμπειρογνωμόνων που ανέλαβαν την αξιολόγηση παρά σε αντικειμενικά ερευνητικά δεδομένα. 

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι μέσα στην πολυσέλιδη αυτή έκθεση αξιολόγησης μόνο σε 

τρεις συγκεκριμένες περιπτώσεις αναφέρονται ακροθιγώς κάποια θετικά στοιχεία, αλλά για να 

ακολουθήσουν αμέσως μετά, ακόμη και στις περιπτώσεις αυτές, εκτενείς αναφορές για αδύνατα 

σημεία ή περιθώρια βελτίωσης. Η πρώτη τέτοια περίπτωση αφορά την επισήμανση ότι οι σκοποί 

της Κυπριακής Εκπαίδευσης είναι σε γενικές γραμμές εναρμονισμένοι με τους σκοπούς της 

εκπαίδευσης των χωρών της ΕΕ και του ΟΟΣΑ, χωρίς όμως να γίνονται συγκεκριμένες αναφορές 

ή συγκρίσεις (σ.21). Η δεύτερη περίπτωση αφορά την αναφορά ότι η ισορροπία μεταξύ των 
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διαφόρων θεμάτων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των μαθητών είναι εναρμονισμένη σε γενικές 

γραμμές με άλλες ευρωπαϊκές χώρες (σ.46), χωρίς όμως και πάλι στοιχειοθέτηση ή έστω στήριξη 

της αναφοράς με συγκεκριμένα παραδείγματα. Η τελευταία περίπτωση θετικής επισήμανσης 

αναφέρεται στα διδακτικά βιβλία, επισημαίνοντας ότι «τα βιβλία που εξετάστηκαν ήταν καλής 

ποιότητας και οι εκπαιδευτικοί που ρωτήθηκαν ανέφεραν ότι τα βρήκαν ικανοποιητικά ως 

διδακτικά εγχειρίδια» (σ.68). Ανεξάρτητα όμως με το κατά πόσο συμφωνεί ή διαφωνεί κάποιος με 

την επισήμανση αυτή, δεν μπορεί παρά να σημειώσει ως σημαντικά κενά στην ίδια την 

αξιολογική εκτίμηση τόσο την απουσία των συγκεκριμένων κριτηρίων με βάση τα οποία τα βιβλία 

χαρακτηρίστηκαν ως καλής ποιότητας όσο και την έλλειψη οποιασδήποτε περαιτέρω 

πληροφόρησης σχετικά με το πόσοι και ποιοι ρωτήθηκαν για να δώσουν την εκτίμησή τους για τα 

διδακτικά εγχειρίδια. 

 

Αρνητικά στοιχεία 

Σε αντίθεση με τα θετικά, τα αρνητικά στοιχεία του κυπριακού σχολείου, τουλάχιστον 

όπως παρουσιάζονται στη σχετική βιβλιογραφία, φαίνεται ότι είναι κατά πολύ περισσότερα. 

Ομολογώντας μια σειρά από προβλήματα και αδυναμίες του κυπριακού σχολείου ο πρώην 

Γενικός Διευθυντής του ΥΠΠ, επικαλούμενος μάλιστα και στοιχεία από την έκθεση ΟΥΝΕΣΚΟ 

(1997) αναφέρθηκε στις αδυναμίες που παρουσιάζει η διαδικασία διδασκαλίας-μάθησης στις 

τάξεις μεικτής ικανότητας, ο μεγάλος αριθμός μαθητών ανά τάξη, η στεγαστική υποδομή των 

σχολείων και το χάσμα και η έλλειψη συνοχής στα αναλυτικά προγράμματα του δημοτικού και 

του γυμνασίου, κάνοντας λόγο για στεγανά και διαφορετικές νοοτροπίες που εξακολουθούν να 

υπάρχουν, παρά το πρόγραμμα εννιάχρονης εκπαίδευσης που εφαρμόστηκε (Φυλακτού, 1997). 

Αναφορικά με τον τομέα της διοίκησης επισημάνθηκαν από τον ίδιο τα προβλήματα που 

δημιουργούν τα υφιστάμενα συστήματα πρόσληψης, επιμόρφωσης και προαγωγής των 

εκπαιδευτικών, τα οποία και έχουν άμεσες συνέπειες στην ποιότητα της εκπαίδευσης. Σημείωσε 
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επίσης τα προβλήματα που υπάρχουν στην ίδια τη δομή του υπουργείου, με την έλλειψη 

συντονισμού και επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων διευθύνσεων και εισηγήθηκε τη δημιουργία 

θέσης Διευθυντή Εκπαίδευσης για καλύτερο συντονισμό. 

Στα προβλήματα που παρουσιάζει η κυπριακή εκπαίδευση αναφέρονται και οι Tsiakkiros 

& Pashiardis (2002), επισημαίνοντας ως τέτοια τις απαρχαιωμένες οργανωτικές δομές, τους 

ανεπαρκείς οικονομικούς πόρους, τη μη αξιοποίηση της τεχνολογίας, την έλλειψη συνεργασίας 

μεταξύ των σχολείων και τις περιορισμένες ευκαιρίες για προαγωγή του προσωπικού. Αδυναμίες 

εντοπίζονται επίσης στο σχολικό κλίμα που επικρατεί και αναπτύσσεται τόσο στην Πρωτοβάθμια 

όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Το κλίμα αυτό χαρακτηρίζεται από την Pashiardis 

(2000) ως απλά καλό, με πολλά περιθώρια βελτίωσης, ειδικότερα όσον αφορά την επικοινωνία 

προϊσταμένων-υφισταμένων, τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών, τον τρόπο αξιολόγησής 

τους και την υλικοτεχνική υποδομή. 

  Αρκετές επίσης αδυναμίες και ελλείμματα έχει εντοπίσει και η έρευνα για την 

αποτελεσματικότητα του διευθυντή σε επίπεδο σχολικών μονάδων (Κουτσελίνη & Θεοφιλίδης, 

1999˙ Pashiardis, 1995˙ Pashiardis & Orphanou, 1999˙ Stylianides, 1999). Είναι χαρακτηριστική η 

επισήμανση ότι μόνο έναν ποσοστό 11,5% των υποψηφίων για προαγωγή εκπαιδευτικών κατείχε 

ουσιαστικά επιπρόσθετα προσόντα το έτος 2001 και αυτό με πρωτοβουλία των ιδίων, είτε για 

μετεκπαίδευση ενός έτους είτε για απόκτηση ακαδημαϊκών προσόντων (Επιτροπή Εκπαιδευτικής 

Υπηρεσίας, 2002, σ.73). Σχολιάζοντας την όλη κατάσταση οι Θεοφιλίδης και Στυλιανίδης (2000), 

υποστηρίζουν ότι η σχολική διοίκηση, όπως ασκείται σήμερα, είναι ανεκδοτολογικού χαρακτήρα, 

αφού ο διευθυντής σχολείου αναλαμβάνει διοικητικά καθήκοντα χωρίς προηγούμενη κατάρτιση 

με αποτέλεσμα να εργάζεται εμπειρικά και να μιμείται διευθυντές που γνώρισε, οι οποίοι επίσης 

έχουν εργαστεί εμπειρικά. Οριοθετώντας το μέγεθος του προβλήματος, επισημαίνουν και τα 

ακόλουθα: 
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Αγνοούμε πεισματικά, ως εκπαιδευτικό σύστημα, ότι κατά τη διάρκεια του 20
ου

 

αιώνα αναπτύχθηκε η επιστήμη της Σχολικής Διοίκησης και ότι υπάρχουν σήμερα 

προγράμματα κατάρτισης των διευθυντών σχολείου, και γενικά ηγετικών στελεχών 

της εκπαίδευσης, σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Εξακολουθούμε να παραγνωρίζουμε 

τις προσεγγίσεις και τακτικές άλλων εκπαιδευτικών συστημάτων τα οποία θέτουν 

ως προϋπόθεση κατάληψης ηγετικής θέσης μεταπτυχιακό προσόν στη σχολική 

διοίκηση. Αντ’ αυτού εξακολουθούμε να διορίζουμε διευθυντές σχολείου με τις 

πρόνοιες παραδοσιακής νομοθεσίας, την οποία επέβαλαν συνδικαλιστικές κυρίως 

σκοπιμότητες και όχι οι ανάγκες των σχολείων και του συστήματος (σ. xi). 

 

Σοβαρές αδυναμίες παρουσιάζει και το υφιστάμενο σύστημα αξιολόγησης των 

εκπαιδευτικών λειτουργών (Kyriakides & Campbell, 2003) με πληθωριστικές τάσεις στις 

βαθμολογίες και ισοπέδωση της αξίας (Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, 2002, σ.78-83). 

Μολονότι έναν ποσοστό γύρω στο 93% των εκπαιδευτικών συμφωνούν εδώ και χρόνια στην 

ανάγκη αλλαγής του υφιστάμενου συστήματος (Πασιαρδής, 1996) αυτό συνεχίζει να παραμένει 

σε ισχύ για δεκαετίες, χωρίς καμιά ουσιαστική διαφοροποίηση. Οι Μιχαήλ κ.ά. (2003) εντοπίζουν 

στο σύστημα αυτό μια σειρά από αδυναμίες που σχετίζονται με τη μη ικανοποίηση βασικών 

αναγκών, όπως είναι η ανάπτυξη του προσωπικού, η αντικειμενικότητα, η αξιοπιστία, η 

αποτελεσματικότητα, η αξιοκρατία και η ανατροφοδότηση. Επισημαίνουν επίσης τον 

προσανατολισμό του στον έλεγχο περισσότερο παρά στην επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών, την εξουδετέρωση του συμβουλευτικού ρόλου που έχουν να διαδραματίσουν οι 

επιθεωρητές από το ρόλο του κριτή και αξιολογητή που επίσης επωμίζονται, την απουσία 

μηχανισμού αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου στην ολότητά του, την αδυναμία αξιοποίησης 

των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης για σκοπούς συστηματικής επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών, καθώς και την απουσία ενός θεσμοθετημένου προγράμματος για σκοπούς 

προετοιμασίας, κατάρτισης αλλά και επιμόρφωσης των ίδιων των επιθεωρητών. Όπως 

επισημαίνεται σχετικά στην έκθεση ΟΥΝΕΣΚΟ (1997) «οι επιθεωρητές δεν έχουν καθόλου 

συστηματική επιμόρφωση. Εκδίδονται γι’ αυτούς μόνο κατευθυντήριες γραμμές που 

περιλαμβάνουν επαγγελματικό κώδικα» (σ. 96).  
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  Σε σοβαρά αδιέξοδα επίσης έχει οδηγήσει και ο συνεχιζόμενος τρόπος διορισμού των 

εκπαιδευτικών λειτουργών στη μέση εκπαίδευση με βάση κατάλογο διοριστέων, στον οποίο 

αποκτά κάποιος προτεραιότητα ανάλογα με το έτος που έχει πάρει το πτυχίο του. Όπως όμως 

φαίνεται μέσα από την ετήσια έκθεση της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (2002) υπάρχουν 

αυτή τη στιγμή 14 χιλιάδες υποψήφιοι, ενώ σε κάποιες ειδικότητες, υποψήφιοι των οποίων το 

όνομα καταχωρείται σήμερα δεν θα έχουν ποτέ την ευκαιρία να εργοδοτηθούν. Εξάλλου ο μέσος 

όρος ηλικίας διορισμού είναι σήμερα τα 37 έτη και αν η κατάσταση συνεχιστεί με τους ίδιους 

ρυθμούς, αναμένεται ότι ο μέσος όρος ηλικίας των καθηγητών θα αυξηθεί ανησυχητικά, ενώ την 

ίδια στιγμή θα αποκλείονται διά παντός από την εκπαίδευση αρκετοί νέοι και προσοντούχοι 

εκπαιδευτικοί, ανεξαρτήτως των οποιωνδήποτε επιπρόσθετων προσόντων ή ικανοτήτων θα 

διαθέτουν, με όλες τις αρνητικές συνέπειες για την ίδια την εκπαίδευση. Η πρακτική όμως που 

ακολουθείται μέχρι σήμερα δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ, αφού: 

Η ενταξιακή πορεία της Κύπρου στην Ενωμένη Ευρώπη, εφόσον ολοκληρωθεί, θα 

επιβάλει άνοιγμα της αγοράς εργασίας στον εκπαιδευτικό τομέα και επομένως τα 

δεδομένα στελέχωσης των δημόσιων σχολείων θα διαφοροποιηθούν. Συνεπώς 

πρέπει να επινοηθούν νέοι τρόποι αξιοκρατικής μεταχείρισης των υποψηφίων, οι 

οποίοι ταυτόχρονα θα διασφαλίζουν και εργοδότηση των πλέον κατάλληλων 

υποψηφίων.  

(Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, 2002, σ.38). 

 

Απειλές 

Οι σοβαρότερες σήμερα απειλές για την κυπριακή κοινωνία στο σύνολό της προέρχονται 

από την πολιτική αστάθεια και αβεβαιότητα που προκαλεί η μη επίλυση του κυπριακού 

προβλήματος, το οποίο έχει εξελιχθεί σε σοβαρή διένεξη «που θέτει σε κίνδυνο την ειρήνη και 

ασφάλεια στην ευαίσθητη περιοχή της Μέσης Ανατολής» (Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, 

2000, σ.3). H συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή μέρους του νησιού είναι ένας από τους παράγοντες 

εκείνους που επηρεάζουν και τις προοπτικές και τους προσανατολισμούς της εκπαίδευσης 

(Φυλακτού, 1999). Οι Tsiakkiros & Pashiardis (2002) επισημαίνουν ότι οι συνθήκες πολιτικής 
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αστάθειας και αβεβαιότητας που επικρατούν στο νησί συνιστούν μια από τις απειλές που 

αντιμετωπίζει σήμερα το δημόσιο σχολείο. Οι ίδιοι αναφέρουν επίσης μια σειρά από παρόμοιες 

απειλές που προέρχονται από τις συνθήκες οικονομικής αβεβαιότητας, την τάση για αυξημένη 

ανάμειξη των γονιών στην εκπαίδευση κατά έναν τρόπο ανορθόδοξο και παρεξηγημένο, καθώς 

επίσης και από τις συνθήκες ανταγωνισμού που δημιουργεί η ιδιωτική εκπαίδευση.  

Η ανεξέλεγκτη αύξηση του τουρισμού, κυρίως του τουρισμού εκείνου που χαρακτηρίζεται 

ως «μη ποιοτικός», συνιστά ακόμα μια πηγή απειλών για την κυπριακή κοινωνία και 

κατ΄επέκταση την αποτελεσματικότητα της κυπριακής εκπαίδευσης. Μελετώντας το θέμα ο Ayres 

(2000), αφού επισημαίνει τη μεγάλη τουριστική ανάπτυξη του νησιού την τελευταία εικοσαετία 

και τα σημαντικά οικονομικά οφέλη που αναμφισβήτητα έχουν προκύψει για την κυπριακή 

οικονομία, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου όσον αφορά τις αρνητικές συνέπειες στην κοινωνία, 

τον πολιτισμό και το φυσικό περιβάλλον, στην περίπτωση που το τουριστικό ρεύμα καταστεί 

δυσανάλογο σε σχέση με τα μεγέθη της χώρας. Ήδη, όπως καταγράφεται στις επίσημες ετήσιες 

στατιστικές, ο συνολικός αριθμός των τουριστών που επισκέπτονται κάθε χρόνο την Κύπρο έχει 

ξεπεράσει το τριπλάσιο του γηγενούς πληθυσμού (Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, 2000, σ. 

431). Η παρουσία και η διαβίωση σε πολύ μικρές χώρες ενός τόσο μεγάλου αριθμού ξένων 

τουριστών και η συνακόλουθη μεταφορά του ξένου τρόπου ζωής και κουλτούρας εγκυμονεί, 

σύμφωνα με τον Ayres (2000), σοβαρούς κινδύνους ιδιαίτερα για τους νέους και την ομαλή 

οικογενειακή ζωή. Δεν διστάζει μάλιστα να συνδέσει μια τέτοια ανορθόδοξη αύξηση του 

τουρισμού με την αύξηση της εγκληματικότητας, τη διακίνηση των ναρκωτικών, την πορνεία, την 

εξάπλωση του AIDS, το χουλιγκανισμό και ευρύτερα με τη διάρρηξη του κοινωνικού ιστού. 

Μέσα σε τέτοιες συνθήκες γίνονται εμφανείς και οι ιδιαίτερες απειλές για το ίδιο το σχολείο, για 

το οποίο θα φαντάζει ακόμα πιο δύσκολη η πραγμάτωση του κοινωνικοποιητικού του ρόλου και 

έργου. 
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Τρεις ακόμη βασικές απειλές για το κυπριακό σχολείο και ιδιαίτερα για την 

εκσυγχρονιστική του πορεία προέρχονται από τις περιοχές εκείνες τις οποίες ο Πασιαρδής (1999) 

περιγράφει ως τα τρία «Σ» της κυπριακής εκπαίδευσης: το συγκεντρωτισμό, το συντηρητισμό και 

το συντεχνιασμό. Ο συγκεντρωτισμός, όπως  αναφέρει, εκφράζεται με τη φοβία που παρατηρείται 

στην ανάληψη ευθυνών από μέρους των στελεχών του ΥΠΠ, την έλλειψη ευαισθησίας προς τις 

τοπικές ιδιαιτερότητες των σχολείων, του προσωπικού και των μαθητών, καθώς επίσης και με την 

ύπαρξη ανελαστικής και δυσκίνητης γραφειοκρατίας, με φυσικό επακόλουθο να καθίσταται 

αδύνατη η εισαγωγή καινοτομιών και ο εκσυγχρονισμός του συστήματος. Εμπόδια όμως προς 

αυτή την κατεύθυνση και γενικότερα στην ανάπτυξη του δημόσιου σχολείου προβάλλει και ο 

συντηρητισμός, που επίσης διακρίνει το κυπριακό σύστημα και ο οποίος ως ένα βαθμό είναι 

σύμφυτος με την ίδια την εκπαίδευση ως λειτουργία συντήρησης της παράδοσης. Τέλος, ο 

συντεχνιασμός αναφέρεται στη μεγάλη δύναμη που έχουν αποκτήσει οι συντεχνιακοί φορείς, η 

οποία δύναμη κατά καιρούς μπλοκάρει αξιόλογα μέτρα και καινοτομίες που κρίνονται από τους 

συνδικαλιστές ότι θέτουν σε κίνδυνο «κεκτημένα» δικαιώματα. Και τα τρία αυτά χαρακτηριστικά 

συνιστούν στην ουσία τροχοπέδη στην οποιαδήποτε προσπάθεια για ανάπτυξη, αναδόμηση και 

εκσυγχρονισμό του δημόσιου σχολείου. 

 

Ευκαιρίες και προκλήσεις 

Η οριστική ένταξη της Κύπρου το Μάιο του 2004 στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια, η 

επιδιωκόμενη συμμετοχή της στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση και η συνέχιση, με 

επιτυχία, της αναπτυξιακής πορείας της Κύπρου στην ασύνορη πλέον διεθνή οικονομία 

προδιαγράφουν, σε μεγάλο βαθμό, τη μελλοντική της πορεία και καθορίζουν το όραμά της για τον 

21
ο
 αιώνα. (Γραφείο Προγραμματισμού, 1999, σ.7). Μέσα στα πλαίσια αυτής της πορείας γίνονται 

εμφανείς και οι συνέπειες που αφορούν το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα. Όπως χαρακτηριστικά 

επισημαίνει ο Φυλακτού (1999): 
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Ο έντονος ανταγωνισμός, ο υπερ-εθνικός χαρακτήρας αλλά και οι πολιτιστικές 

πιέσεις προς ολιγάριθμα έθνη, όπως το δικό μας, που αναμένεται να επικρατούν 

στην Ευρώπη του επόμενου αιώνα, θέτουν σημαντικές προκλήσεις για το 

εκπαιδευτικό μας σύστημα (σ.57). 

 

Οι Georgiou κ.ά. (2001), υποστηρίζουν ότι το εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου «πρέπει 

να εναρμονιστεί με την ευρωπαϊκή και παγκόσμια πρακτική, προσέχοντας ταυτόχρονα την τοπική 

κουλτούρα και το χαρακτήρα της κυπριακής εκπαίδευσης» (σ.80). Οι ίδιοι θεωρούν αυτήν την 

πορεία εκπαιδευτικής εναρμόνισης με την Ευρώπη ως μια από τις έξι βασικές προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν ή θα αντιμετωπίσουν στις αρχές του 21
ου

 αιώνα οι σχολικοί ηγέτες και κατ’ 

επέκταση το κυπριακό σχολείο. Οι υπόλοιπες πέντε προκλήσεις αφορούν την αυξανόμενη τάση 

για εισαγωγή εννοιών ή πρακτικών από τον κόσμο των επιχειρήσεων στην εκπαίδευση και τη 

συνακόλουθη δυναμική που δημιουργείται για την ιδιωτική εκπαίδευση, την αύξηση του 

ποσοστού των εκπαιδευτικών που αποκτούν αναβαθμισμένα μεταπτυχιακά προσόντα με θετικές 

επιδράσεις στη διαδικασία της διδασκαλίας και μάθησης, τον πλουραλισμό και την ποικιλία των 

προβλημάτων που καλείται σήμερα να αντιμετωπίσει το σχολείο, την προβλεπόμενη εισαγωγή 

εθνικών επιπέδων για αποτίμηση των επιτευγμάτων του κυπριακού σχολείου, και τις ίσες 

ευκαιρίες μεταξύ αντρών και γυναικών στην εκπαίδευση. Ιδιαίτερα για το τελευταίο θέμα, 

επισημαίνουν ότι, μολονότι η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών τόσο στη δημοτική όσο 

και στη μέση εκπαίδευση είναι γυναίκες, το ποσοστό που καταλαμβάνουν στις ηγετικές ή 

διευθυντικές θέσεις δεν είναι το ανάλογο. 

  Οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που δημιουργεί για την εκπαίδευση η ένταξη της Κύπρου 

στην ΕΕ ως πλήρους μέλους, καθώς και οι συνεπακόλουθες προοπτικές επισημαίνονται και στη 

μελέτη των Tsiakkiros & Pashiardis (2002). Στην ίδια μελέτη θεωρείται ως ακόμα μια σημαντική 

ευκαιρία για την εκπαίδευση το αυξανόμενο ενδιαφέρον που επιδεικνύει η κοινωνία ευρύτερα για 

τα θέματα της παιδείας και της μόρφωσης. Ευνοϊκές προοπτικές δημιουργεί επίσης η θετική μέχρι 

σήμερα εικόνα της δημόσιας εκπαίδευσης, γεγονός εξάλλου που αντικατοπτρίζεται και από το 
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γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των γονιών προτιμούν το δημόσιο σχολείο για την 

εκπαίδευση των παιδιών τους (Στατιστική Υπηρεσία,, 2001β). 

  Μια παρουσιαζόμενη προς αξιοποίηση ευκαιρία για το δημόσιο σχολείο προέρχεται από το 

νεόδμητο Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο αναμένεται να συμβάλει θετικά προς την κατεύθυνση 

της περαιτέρω βελτίωσης των επιτευγμάτων και γενικότερα της αποτελεσματικότητας της 

κυπριακής εκπαίδευσης (Βοσκός, 1997). Το ίδιο εξάλλου το Πανεπιστήμιο έχει τάξει ως έναν από 

τους βασικότερους στόχους του να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες της κυπριακής 

κοινωνίας, αφού: 

 

Πέρα από την επιστημονική του αποστολή, το Πανεπιστήμιο οραματίζεται να 

δώσει έκφραση στις βαθύτερες πνευματικές ανησυχίες της Κύπρου, να ενισχύσει 

την πολιτιστική της ζωή και να ανταποκριθεί στις ποικίλες ανάγκες της κυπριακής 

κοινωνίας στο κατώφλι του 21
ου

 αιώνα.  

(Πανεπιστήμιο Κύπρου, 1999, σ.11) 

 

Πρόκληση στο δημόσιο σχολείο και ευρύτερα στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας  

συνιστά και ο τεθείς ως στρατηγικός στόχος για ανέλιξη της Κύπρου σε διεθνές κέντρο 

πληροφορικής και παροχής υπηρεσιών (Γραφείο Προγραμματισμού, 1999). Ένας τέτοιος στόχος 

δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την ουσιαστική συμβολή του σχολείου. Ούτε όμως το σχολείο 

μπορεί να συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση αποτελεσματικά, αν το ίδιο δεν εκσυγχρονιστεί, 

αν δεν αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που παρέχει σήμερα η σύγχρονη τεχνολογία για βελτίωση της 

διδασκαλίας και της μάθησης, αλλά και για αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη διοίκηση της 

εκπαίδευσης τόσο στο μακροεπίπεδο του συστήματος όσο και στο μικροεπίπεδο της σχολικής 

μονάδας (Κωνσταντινίδης & Στυλιανίδης, 1997). Ο στρατηγικός στόχος για ανάδειξη της Κύπρου 

σε διεθνές κέντρο πληροφορικής υπαγορεύει μια σειρά συγκεκριμένων ενεργειών από μέρους της 

εκπαίδευσης, όπως είναι κατ’ αρχάς η ουσιαστική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα 

πληροφορικής, η εξασφάλιση μιας επαρκούς υλικοτεχνικής ψηφιακής υποδομής, η ανάπτυξη 

υποστηρικτικών της διδασκαλίας λογισμικών προγραμμάτων και η δημιουργία γενικά μιας 
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κουλτούρας μάθησης που να αξιοποιεί στον ανώτατο βαθμό τη διαθέσιμη τεχνολογία και τις 

δυνατότητές της. Με την εξασφάλιση της σύγχρονης και αναγκαίας αυτής υποδομής, το σχολείο 

θα είναι σε καλύτερη θέση να αναβαθμίσει ποιοτικά τη μάθηση που προσφέρει και: 

να καλλιεργήσει ιδιαίτερα την επινοητικότητα, δημιουργικότητα, την πρωτοβουλία, 

εκείνες δηλαδή τις δεξιότητες που θα επιτρέψουν στο λαό της (της Κύπρου), παρά 

το ολιγάριθμό του να δράσει με επάρκεια στη συναρπαστική εποχή της συνεχούς 

διεύρυνσης των συνόρων των ανθρώπινων δυνατοτήτων. 

(Περσιάνης, 1997β, σ.38) 

 

Σημαντική, εξάλλου, είναι και η αναφορά του Φυλακτού (1999) σε τέσσερις 

συγκεκριμένους τομείς στους οποίους θα πρέπει να εστιαστεί η προσοχή για διαμόρφωση και 

ανάπτυξη μιας σύγχρονης εκπαιδευτικής πολιτικής. Ο πρώτος τομέας αφορά την ποιοτική και 

ποσοτική βελτίωση της αρχικής σχολικής εκπαίδευσης και τη συμπλήρωσή της με έναν ευέλικτο 

σύστημα δια βίου μάθησης που να ικανοποιεί τις πολλαπλές και διαρκώς διαμορφούμενες 

μαθησιακές ανάγκες των ενηλίκων. Ο δεύτερος τομέας σχετίζεται με τη συστηματική 

αναπροσαρμογή των αναλυτικών προγραμμάτων με βάση τις σύγχρονες απαιτήσεις και την 

αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας και των πορισμάτων της σύγχρονης έρευνας στην παιδαγωγική, 

τη διδασκαλία και τη μάθηση. Ο τρίτος τομέας αναφέρεται στην αναζήτηση νέων τρόπων παροχής 

ίσων ευκαιριών μάθησης και καταπολέμησης της μάστιγας της σχολικής αποτυχίας, με μια 

προληπτική στρατηγική που να περιλαμβάνει την επέκταση της προδημοτικής εκπαίδευσης και 

την ουσιαστική επιμόρφωση των γονέων σε θέματα αγωγής. Ο τελευταίος τομέας έχει σχέση με 

την ενίσχυση των στάσεων και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για αρμονική συνύπαρξη με τους 

άλλους λαούς, στα πλαίσια της Ενωμένης Ευρώπης. Ο Φυλακτού (1999) επισημαίνει ότι οι 

τέσσερις αυτοί τομείς εκπαιδευτικής πολιτικής έχουν χαρακτήρα μακροπρόθεσμο, ενώ ο ίδιος 

αναφέρεται και σε 11 συγκεκριμένα μέτρα και ενέργειες, τα οποία, όπως αναφέρει, έχουν εγκριθεί 

«καταρχήν» από το Υπουργικό Συμβούλιο για εφαρμογή τους τα προσεχή χρόνια. Τα μέτρα αυτά 

αφορούν τα ακόλουθα: 

1. Καθορισμός εθνικών επιπέδων 
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2. Αποφόρτωση της διδασκόμενης ύλης και απόκτηση της στρατηγικής της μάθησης από 

τους μαθητές όλων των επιπέδων 

3. Εισαγωγή προγραμμάτων αλφαβητισμού και στο δημοτικό σχολείο 

4. Ουσιαστική επιμόρφωση του προσωπικού σε θέματα αποτελεσματικής διδασκαλίας σε 

τάξεις μεικτής ικανότητας 

5. Επέκταση του χρόνου λειτουργίας των δημοτικών σχολείων 

6. Συγχώνευση των δυο κύκλων στη δημοτική εκπαίδευση 

7. Επέκταση προς τα κάτω της υποχρεωτικής εκπαίδευσης με τη γενίκευση της 

Προδημοτικής Εκπαίδευσης 

8. Ενοποίηση των Υπηρεσιών Ανάπτυξης Προγραμμάτων και σύνδεση της ενιαίας υπηρεσίας 

με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

9. Αναδόμηση και στελέχωση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με προσοντούχο και ικανό 

μόνιμο προσωπικό 

10. Αλλαγή του συστήματος διορισμού εκπαιδευτικών, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα 

επιλογής των καλύτερων και όχι των πιο ηλικιωμένων  

11. Ουσιαστική ενίσχυση και συστηματοποίηση της εκπαιδευτικής έρευνας και αξιολόγησης. 

(σ.59) 

 

 

H ανάγκη για συνεχή πρόγνωση και σχεδιασμό του μέλλοντος 

Το σύνολο των απειλών και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα το κυπριακό 

δημόσιο σχολείο υπαγορεύει την ανάγκη για μια συνεχή διαδικασία στρατηγικής πρόγνωσης και 

σχεδιασμού του μέλλοντος. Βασικός στόχος σε μια τέτοια διαδικασία δεν μπορεί να είναι η 

ακριβής πρόβλεψη του μέλλοντος, κάτι εξάλλου που είναι εξ αντικειμένου αδύνατο (Dator, 1996 

ICM, 2000), αλλά η προσπάθεια περισσότερο να δημιουργηθεί και να διαμορφωθεί έναν 

επιθυμητό μέλλον (Jouvenel, 2000). Όπως αναφέρει σχετικά η Amara (1991), ο πρωταρχικός 

σκοπός δεν είναι να προβλέψουμε αλλά «να δημιουργήσουμε αναπαραστάσεις του μέλλοντος τις 

οποίες να αναλύσουμε και να κατανοήσουμε έτσι που να είμαστε σε θέση να αυξήσουμε τις 

δυνατότητές μας να δημιουργήσουμε το μέλλον που προτιμούμε» (σ.647). Αυτές οι 

αναπαραστάσεις με τη μορφή των εναλλακτικών επιλογών ή σεναρίων μπορούν να συμβάλουν 

στην καλύτερη κατανόηση του παρόντος του κυπριακού δημόσιου σχολείου, δημιουργώντας 

ταυτόχρονα γύρω από αυτό μια κατάσταση γνώσης και μάθησης που να είναι προσανατολισμένη 

στο μέλλον (Inayatullah, 2002). 
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Η σκέψη για το μέλλον είναι ιδιαίτερα ζωτικής σημασίας σε περιόδους μεγάλων αλλαγών, 

λόγω της ανάγκης να προσαρμοστούν τα υφιστάμενα συστήματα και οργανισμοί στις νέες 

συνθήκες και απαιτήσεις που δημιουργούν αυτές οι αλλαγές. Μέσα στις σημερινές συνθήκες της 

παγκοσμιοποίησης και της κοινωνίας της πληροφορίας που χαρακτηρίζονται από συνεχείς και 

ραγδαίες αλλαγές σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, το κυπριακό δημόσιο 

σχολείο δεν έχει περιθώρια επιλογής. Λαμβάνοντας υπόψη τόσο το διεθνές όσο και το τοπικό 

συγκείμενο, θα πρέπει να επιχειρήσει «ανοίγματα στο μέλλον» (Slaughter, 1995), να στοχαστεί 

και να οραματιστεί έναν εφικτό μέλλον και να προχωρήσει στην πραγμάτωσή του στο παρόν, 

παίρνοντας τις αποφάσεις του αύριο σήμερα (Major κ.ά., 2001). Μια τέτοια προσπάθεια θα πρέπει 

να είναι επικεντρωμένη στον εντοπισμό των βασικών εκπαιδευτικών και ευρύτερων οικονομικών 

και κοινωνικοπολιτικών τάσεων, στη συνεχή πρόβλεψη των συνεπειών τους στο προβλεπτό 

μέλλον και στη διαμόρφωση μιας εκπαιδευτικής πολιτικής που να είναι σύμφωνη με τις τάσεις 

αυτές, προάγοντας πάνω απ’ όλα τη μάθηση των ίδιων των μαθητών. Εξάλλου, όπως πολύ 

χαρακτηριστικά τονίζει ο Eisner (1999), η εκπαιδευτική πολιτική έχει σημασία μόνο όταν 

επηρεάζει τα γεγονότα που διαδραματίζονται στην αίθουσα διδασκαλίας, διαφορετικά, είναι ως να 

μην υπάρχει (σ.15). 

Έναν τέτοιο εγχείρημα συνολικής και συνεχούς πρόγνωσης και σχεδιασμού του μέλλοντος 

της κυπριακής εκπαίδευσης απαιτεί συνεχή, έντονη, συστηματική και συλλογική προσπάθεια 

μέσα από διευρυμένες συμμετοχικές διαδικασίες (Liedtka, 2000).  

 

Συνόψιση για το μέλλον του κυπριακού σχολείου 

Βασική επιδίωξη της ενότητας για το μέλλον του κυπριακού σχολείου ήταν η 

περιβαλλοντική ανίχνευση του κυπριακού σχολείου. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας 

συζητήθηκαν οι σημαντικότερες οικονομικές, τεχνολογικές, πολιτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές 

και δημογραφικές επιδράσεις στο σύγχρονο κυπριακό σχολείο. Ταυτόχρονα επιχειρήθηκε μια 

Μά
ριο
ς Σ

. Σ
τυ
λια
νίδ
ης



 

 115 

περαιτέρω ανάλυση της κατάστασης, ώστε να εντοπιστούν τα βασικά θετικά και αρνητικά 

στοιχεία που συνθέτουν το εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά και οι συγκεκριμένες απειλές και 

προκλήσεις που παρουσιάζονται. Οι κυριότερες απειλές σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη 

εκκρεμότητα του πολιτικού προβλήματος, την ανεξέλεγκτη αύξηση του τουρισμού, αλλά και το 

συγκεντρωτισμό, το συντηρητισμό και το συντεχνιασμό που χαρακτηρίζουν το εκπαιδευτικό 

σύστημα. Η σημαντικότερη πρόκληση προέρχεται από το γεγονός της πρόσφατης ένταξης της 

Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις προοπτικές που δημιουργεί για συμπόρευση και 

συγκλίσεις με πετυχημένα εκπαιδευτικά συστήματα από τον ευρωπαϊκό χώρο. Όλα τούτα 

υπαγορεύουν την ανάγκη για συστηματική προσπάθεια πρόγνωσης και σχεδιασμού, με στόχο τη 

δημιουργία του επιθυμητού μέλλοντος για το κυπριακό σχολείο. 

 

 

Η τεχνική πρόβλεψης Delphi 

H τεχνική Delphi πήρε το όνομά της από το πιο φημισμένο μαντείο της αρχαιότητας, το 

μαντείο των Δελφών, στο οποίο κατέφευγαν οι άνθρωποι για να πάρουν προφητείες και χρησμούς 

(Koontz & O’Donnell, 1976). Στο μαντείο αυτό οι άνθρωποι ζητούσαν από την ιέρεια του θεού 

Απόλλωνα, την Πυθία, να τους προφητέψει το μέλλον, προσφέροντας ως αντάλλαγμα πλούσια 

αφιερώματα. Η τεχνική Delphi κράτησε βέβαια το όνομα του μαντείου αλλά άφησε, όπως 

άλλωστε ήταν φυσικό, κατά μέρος τις οποιεσδήποτε υπερφυσικές ή μυστικιστικές προσεγγίσεις 

και αντιλήψεις της αρχαιότητας. Από μόνη της συνιστά μια ιδιαίτερη τεχνική πρόβλεψης με 

βασικό στόχο να προβλέψει την πιθανότητα μελλοντικών γεγονότων (Helmer, 1966˙ Linstone & 

Turoff, 1975˙ Needham, 1990˙ Rieger, 1986˙ Spencer-Cooke, 1989). Στη στόχευση όμως αυτή 

υιοθετεί μια καθαρά ορθολογική επιστημονική προσέγγιση με στόχο να συλλέξει μέσα από μια 

ομαδική διαδικασία και να ερευνήσει σε βάθος τις γνώμες των ειδικών για ένα συγκεκριμένο θέμα 

ή αντικείμενο (Wilhelm, 2001). Οι Linstone  και Turoff (1975) ορίζουν την τεχνική Delphi ως τη 
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μέθοδο εκείνη «που χρησιμοποιείται για την οικοδόμηση μιας διαδικασίας ομαδικής επικοινωνίας, 

έτσι που μέσα από αυτήν η ομάδα στο σύνολό της να μπορεί να ασχοληθεί αποτελεσματικά με 

πολύπλοκα προβλήματα» (σ.13). 

Η τεχνική Delphi αναπτύχθηκε για πρώτη φορά στις ΗΠΑ στις αρχές της δεκαετίας του 

1950 από τον Olaf Helmer και τους συνεργάτες του, οι οποίοι εργάζονταν στο ίδρυμα RAND 

ερευνώντας διάφορα θέματα που είχαν κυρίως σχέση με την άμυνα της χώρας και αναζητώντας τη 

μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση μεταξύ των ειδικών γύρω από τα θέματα αυτά, χωρίς να γίνονται 

συζητήσεις πρόσωπο με πρόσωπο (Linstone & Turoff, 1975˙ Rieger, 1986˙ Spencer-Cooke, 

1989). Η μέθοδος Delphi εφαρμόστηκε σε πάρα πολλές τέτοιες μελέτες στο ίδρυμα RAND. Έναν 

παράδειγμα ήταν η εφαρμογή της σε εκτεταμένες έρευνες για πρόβλεψη μελλοντικών εξελίξεων 

σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, που κάποτε έφτανε τα πενήντα χρόνια, σε περιοχές όπως οι 

επιστημονικές επαναστατικές ανακαλύψεις, η αύξηση του πληθυσμού, οι αυτοματισμοί, η 

εξερεύνηση του διαστήματος, οι πιθανότητες, και η αποφυγή του πολέμου και των μελλοντικών 

εξοπλιστικών συστημάτων (Stead, 1975, σ.15). 

Μετά από την πρώτη αυτή εμφάνιση της νέας τεχνικής άρχισε μια πορεία περαιτέρω 

ανάπτυξης, βελτίωσης και εξέλιξής της. Μελετώντας την πορεία αυτή ο Rieger (1986) εντόπισε 

πέντε συγκεκριμένα στάδια ή φάσεις εξέλιξης. Στην πρώτη φάση που χαρακτηρίζεται από έναν 

είδος μυστικοπάθειας και αφάνειας η τεχνική χρησιμοποιήθηκε για καθαρά στρατιωτικούς ή 

αμυντικούς σκοπούς. Αυτή διήρκεσε από τις αρχές της δεκαετίας του ’50 μέχρι τις αρχές της 

δεκαετίας του ’60. Η δεύτερη φάση ξεκίνησε από τα μέσα της δεκαετίας του ’60 και κράτησε 

μέχρι το τέλος της ίδιας δεκαετίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης η μέθοδος 

χρησιμοποιήθηκε κυρίως ως εργαλείο πρόβλεψης και σχεδιασμού στον τομέα της βιομηχανίας και 

της παροχής υπηρεσιών. Στην τρίτη φάση που άρχισε το τέλος της δεκαετίας του ’60 και κράτησε 

μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ’70 η μέθοδος γνώρισε αυξημένη δημοτικότητα. Κατά τη 
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διάρκεια αυτού του σταδίου δημοσιεύτηκαν πλήθος άρθρα ή εκθέσεις γύρω από την τεχνική 

Delphi (Linstone &Turoff, 1975). 

Η τέταρτη φάση ξεκινά το 1975 με την κριτική του Sackman (1975) για την 

αποτελεσματικότητα της νέας τεχνικής. Η κριτική αυτή στηριζόταν σε δυο βασικά σημεία. Το 

πρώτο σημείο αφορούσε την πεποίθηση του Sackman ότι η τεχνική αυτή δεν μπορούσε να 

θεωρηθεί ως μια επιστημονική τεχνική, αφού δεν εκπληρούσε τις βασικές προδιαγραφές των 

ψυχομετρικών προτύπων που είχε καθιερώσει ο Σύνδεσμος Αμερικανών Ψυχολόγων. Το δεύτερο 

σημείο της κριτικής του Sackman αναφερόταν στην ίδια την εφαρμογή της τεχνικής την οποία 

θεωρούσε πολύ προβληματική. Γενικά είχε την άποψη ότι η τεχνική Delphi εστερείτο της 

αναγκαίας αυστηρότητας και ακρίβειας, ώστε να λαμβάνεται υπόψη ως μια επιστημονική 

μέθοδος, κάτι που προκάλεσε την αντίδραση αρκετών υποστηρικτών της τεχνικής (Goldschmidt, 

1975˙ Rieger, 1986). Ο Rieger (1986) υποστήριξε ότι ο Sackman τήρησε τη στάση που τήρησε 

απέναντι στη τεχνική Delphi, επειδή αυτή συνιστούσε μια καινούρια προσπάθεια για μετακίνηση 

πέρα από την τότε παραδοσιακή και συμβατική ερευνητική μεθοδολογία που εκπροσωπούσε ο 

ίδιος. Σημείωσε εξάλλου ότι η κριτική του Sackman στηρίκτηκε επιλεκτικά πάνω σε έρευνες που 

χρησιμοποίησαν τότε πολύ πρόχειρα την τεχνική Delphi.  

Η πέμπτη και τελευταία φάση είναι το παρόν στάδιο ανάπτυξης της μεθόδου στο οποίο 

συνεχίζεται η επέκτασή της και η καθιέρωσή της ως ενός ακόμη χρήσιμου επιστημονικού 

ερευνητικού εργαλείου. Ο Rieger (1986) μελετώντας την περίοδο μεταξύ του 1975 και 1984 

εντόπισε 599 διπλωματικές εργασίες να χρησιμοποιούν τη μέθοδο, με 441 από αυτές να έχουν 

εκπονηθεί μεταξύ του 1980 και 1984. Σήμερα, η μέθοδος Delphi συνιστά έναν εναλλακτικό 

ερευνητικό εργαλείο στα χέρια των ερευνητών, ενώ αποτελεί το βασικό εργαλείο έρευνας στα 

εθνικά προγράμματα “Foresight” που εφαρμόζονται από πολλές  κυβερνήσεις κρατών, όπως η 

Μεγάλη Βρετανία, Γερμανία, Ολλανδία, ΗΠΑ και Ιαπωνία, για διερεύνηση των πιθανών 

μελλοντικών εξελίξεων σε πολλούς τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας (Grupp κ.ά., 1999˙ 
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Horton, 1999˙). Όπως χαρακτηριστικά σημειώνουν οι Blind κ.ά. (2001) οι έρευνες Delphi ενώ 

αναπτύχθηκαν από τη δεκαετία του ’50 στην Αμερική, διαδόθηκαν πολύ στην Ευρώπη τη 

δεκαετία του ’90, ενώ στην Ιαπωνία τέτοιες έρευνες διεξάγονται σε εθνικό μάλιστα επίπεδο κάθε 

5 χρόνια, αρχής γενομένης από το 1971. Η ανάπτυξη εξάλλου της τεχνολογίας και του διαδικτύου 

επέτρεψε τη διεξαγωγή τέτοιων ερευνών εξ ολοκλήρου μέσω του διαδικτύου (Cabaniss, 2001), 

εξοικονομώντας περαιτέρω κόπο και χρόνο. 

 

Προϋποθέσεις εφαρμογής 

Η επιλογή της τεχνικής Delphi ως ερευνητικού εργαλείου πρόβλεψης μπορεί να 

χαρακτηριστεί κατάλληλη μόνο όταν συντρέχουν κάποιες προϋποθέσεις. Καταρχάς η τεχνική 

αυτή είναι χρήσιμη όταν η φύση των ερευνητικών ερωτημάτων είναι τέτοια που δεν 

προσαρμόζεται σε στατιστικές προσεγγίσεις (Murray & Hammons, 1995). Έπειτα, η χρήση της 

θεωρείται κατάλληλη όταν διαπιστωθεί ότι οι προσωπικές απόψεις είναι το καταλληλότερο 

κριτήριο για διατύπωση προβλέψεων (May, 1996). Κατάλληλη επίσης θεωρείται όταν οι 

συμμετέχοντες διαμένουν σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές (Murray & Hammons, 1995). 

Επιπρόσθετα, η τεχνική Delphi επιτρέπει στον ερευνητή να διεξαγάγει έρευνα αξιοποιώντας μια 

ομάδα ατόμων, χωρίς να έχει να αντιμετωπίσει πολλές από τις δυσλειτουργίες των ομαδικών 

προσεγγίσεων όπως είναι η αγελαία σκέψη, ο επηρεασμός των απόψεων από μεμονωμένα άτομα 

κ.ά. (May, 1996˙ Murray & Hammons, 1995). 

Σύμφωνα με τους Linstone και Turoff (1975, σ.4) η εφαρμογή της τεχνικής αυτής είναι 

αρκετά χρήσιμη και ενδείκνυται ιδιαίτερα στις περιπτώσεις εκείνες όπου: 

1. Το πρόβλημα δεν προσαρμόζεται από μόνο του σε αναλυτικές τεχνικές, αλλά μπορεί να 

ωφεληθεί από υποκειμενικές κρίσεις πάνω σε ομαδική βάση. 
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2. Τα άτομα που προορίζονται να συμμετάσχουν στην εξέταση ενός πολύπλοκου προβλήματος 

δεν έχουν ιστορικό αρκετής επικοινωνίας και μπορεί να αντιπροσωπεύουν αντίθετα υπόβαθρα 

με σεβασμό στην εμπειρία και στη συμβουλή του ειδικού. 

3. Η ύπαρξη περισσότερων ατόμων είναι προτιμότερη από τους λίγους, έστω και αν οι λίγοι 

μπορούν να αλληλοεπιδράσουν αποτελεσματικά πρόσωπο με πρόσωπο. 

4. Ο χρόνος και το κόστος κάνουν τις συχνές συγκεντρώσεις των ομάδων ανέφικτες. 

5. Η συμπληρωματική ομαδική διαδικασία επικοινωνίας μπορεί να αυξήσει την αποδοτικότητα 

της πρόσωπο με πρόσωπο συνάντησης. 

6. Οι διαφωνίες μεταξύ των ατόμων είναι τόσο έντονες ή ανεπιθύμητες, ώστε η διαδικασία 

επικοινωνίας πρέπει να διαιτητευθεί ή και να εξασφαλιστεί η ανωνυμία. 

7. Η ανομοιογένεια των συμμετεχόντων πρέπει να εξασφαλιστεί, ώστε να επιτευχθεί η 

εγκυρότητα των αποτελεσμάτων, π.χ. αποφυγή της κυριαρχίας λόγω πλειοψηφίας ή λόγω 

χαρισματικής προσωπικότητας. 

 

Η διαδικασία εφαρμογής 

Η εφαρμογή της τεχνικής Delphi προϋποθέτει τη συγκρότηση μιας ομάδας ανθρώπων που 

θεωρούνται ειδικοί και είναι καλοί γνώστες του αντικειμένου που πρόκειται να διερευνηθεί 

(Barnes, 1987˙ Duboff & Spaeth, 2000˙ Mitchell & Larson, 1987˙ Koontz & O’Donnell, 1976˙ 

Worthen & Sanders, 1987).  Στην ομάδα αυτή και μόνο στηρίζεται η απάντηση των ερωτημάτων 

της έρευνας, γι’ αυτό και θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή και σημασία στη συγκρότησή 

της, ώστε να περιλαμβάνονται σ’ αυτή οι πλέον ειδικοί και ειδήμονες για το θέμα που εξετάζεται. 

Ένα βασικό ζήτημα στην όλη διαδικασία της μεθόδου είναι η επιλογή των μελών που θα 

συγκροτήσουν την ομάδα των ειδικών. Οι πληροφορίες που θα βγουν από την εφαρμογή της 

μεθόδου είναι τόσο καλές όσο καλοί είναι και οι ειδικοί που συμμετέχουν σ’ αυτή. Είναι 

αυτονόητο ότι η συγκρότηση της ομάδας των ειδικών σχετίζεται με την εγκυρότητα των 
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αποτελεσμάτων (Spencer-Cooke, 1989), αφού είναι οι απόψεις και οι κρίσεις αυτών των μελών 

που αντλούνται και αναλύονται, και συνεπώς θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα 

της επιλογής των ειδικών (Ziglio, 1996). 

   Με την αξιοποίηση της ομάδας των ειδικών καταβάλλεται προσπάθεια να εξαχθούν γνώμες, 

κρίσεις, ιδέες και άλλα σχετικά δεδομένα αναφορικά με το υπό διερεύνηση θέμα, χωρίς όμως να 

απαιτείται η πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία ή η φυσική παρουσία των μελών της ομάδας 

(Mitchell & Larson, 1987). Ως αποτέλεσμα μιας τέτοιας διευθέτησης αποφεύγεται η επίδραση της 

ομάδας στη διαμόρφωση της σκέψης και της γνώμης των ατόμων που συγκροτούν την ομάδα, ενώ 

παράλληλα εξασφαλίζεται η πλήρης ανωνυμία μεταξύ των μελών της ομάδας, αφού γίνεται 

κατορθωτή η ελεύθερη κατάθεση και εξέταση ιδεών, χωρίς τη γνωστοποίηση της ταυτότητας του 

ατόμου που παρουσιάζει κάποια ιδέα στα υπόλοιπα μέλη.  

  Στην όλη πορεία εφαρμογής της τεχνικής Delphi αναπτύσσεται μια διαδικασία 

αλληλεπίδρασης μεταξύ των μελών της ομάδας των ειδικών και του ερευνητή, με τον ερευνητή να 

ενεργεί ως μεσάζοντας, συντονιστής και διευκολυντής της όλης πορείας. Η πορεία αυτή, παρόλο 

που μπορεί να παρουσιάζει μικροδιαφορές από έρευνα σε έρευνα, συνίσταται στα ακόλουθα έξι 

βασικά βήματα (Isaac και Michael, 1981, σ.115): 

1. Επιλογή των μελών της ομάδας, των οποίων θα αναζητηθούν οι συναινετικές απόψεις. Στην 

περίπτωση που είναι αναγκαία η επιλογή αντιπροσωπευτικού δείγματος, θα πρέπει να δοθεί 

ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να βεβαιωθούμε ότι τα διάφορα μέρη ή θέσεις εκπροσωπούνται 

αναλογικά στο δείγμα. 

2. Πρώτο Ερωτηματολόγιο: Το κάθε μέλος δημιουργεί έναν κατάλογο με στόχους, υποθέσεις ή 

θέματα στα οποία είναι επιθυμητή η εξασφάλιση συναινετικών γνωμών. Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται στο σύνολό τους με τη μορφή ξεχωριστών δηλώσεων σε τυχαία σειρά. Τα 

αποτελέσματα αυτά αποτελούν τη βάση του δεύτερου ερωτηματολογίου, το οποίο παίρνει 

τέτοια μορφή ώστε να μπορεί εύκολα να αποτιμηθεί η αξία ή η σπουδαιότητα κάθε δήλωσης. 
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Νοείται ότι εάν ήδη υπάρχει ένας αποδεκτός τέτοιος κατάλογος, τα πρώτα στάδια μπορεί να 

παρακαμφθούν. 

3. Δεύτερο Ερωτηματολόγιο: Το κάθε μέλος αποτιμά ή κατατάσσει τις δηλώσεις που έχουν 

προκύψει από το πρώτο ερωτηματολόγιο. 

4. Τρίτο Ερωτηματολόγιο: Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από το δεύτερο 

ερωτηματολόγιο, δείχνοντας τον προκαταρκτικό βαθμό συναίνεσης της ομάδας για την κάθε 

δήλωση. Όταν κάποιου η επιλογή αποκλίνει σημαντικά από το μέσο όρο ή τη διάμεσο της 

ομάδας, αυτός επιλέγει είτε να επιμείνει στην αρχική του απάντηση, επεξηγώντας με συντομία 

τους λόγους της εμμονής του, είτε να την διαφοροποιήσει. 

5. Τέταρτο Ερωτηματολόγιο: Τα αποτελέσματα του προηγούμενου ερωτηματολογίου 

παρουσιάζονται κατά τρόπο που να δείχνουν το νέο βαθμό συναίνεσης για κάθε δήλωση, την 

τελευταία εκτίμηση ή κατάταξη του κάθε μέλους και τους λόγους που αυτοί προτάσσουν, όταν 

παρουσιάζονται να διαφωνούν με την επικρατούσα ομαδική θέση. Το κάθε μέλος εκτιμά ή 

κατατάσσει κάθε δήλωση για τρίτη και τελευταία φορά, υπό το φως των νέων δεδομένων. 

6. Τα αποτελέσματα του τέταρτου ερωτηματολογίου συνοψίζονται σε μορφή πίνακα και 

παρουσιάζονται ως το τελικό προϊόν σύγκλισης των απόψεων της ομάδας. 

Οι Worthen και Sanders (1987) αναφέρουν ότι αυτή «η επαναλαμβανόμενη διαδικασία 

μπορεί να συνεχισθεί για μερικούς ακόμα γύρους, αλλά τα πράγματα αρχίζουν να γίνονται 

ξεκάθαρα αμέσως μετά τον τρίτο γύρο» (σ.312). Ο Brooks (1979) εξάλλου εισηγείται ακόμα έναν 

προκαταρκτικό βήμα πριν από την έναρξη της διαδικασίας, που είναι η εκτίμηση της προθυμίας 

αυτών που μπορούν να συμμετάσχουν στην όλη μελέτη.  

Όσον αφορά τα αποτελέσματα της μελέτης Delphi αυτά μπορούν να παρουσιαστούν 

συνοπτικά με τη δημιουργία ενός σεναρίου. Αυτό προκύπτει μέσα από τη μελέτη όλων των 

δεδομένων της έρευνας, τον εντοπισμό των πιθανών τάσεων και κατευθύνσεων που 

παρουσιάζονται, τον καθορισμό της πιθανότητας που υπάρχει αυτές να εμφανιστούν, και την 
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εκτίμηση του βαθμού επίδρασης που θα έχουν στον οργανισμό που ερευνάται. Σύμφωνα με το 

Hoyle (1995) το σενάριο είναι τελικά αυτό που μας ενημερώνει για την ύπαρξη τυχόν καλά 

καμουφλαρισμένων παγίδων που σχετίζονται με αρνητικά γεγονότα, μας δίνει την ευκαιρία να 

δούμε εκ των προτέρων τις μελλοντικές επιτυχίες, είτε ως άτομα είτε ως οργανισμοί, επιτρέπει την 

ανάλυση μιας ποικιλίας πλάνων και σχεδίων, και ενθαρρύνει τη φαντασία, τη δημιουργικότητα 

και την ανάπτυξη της γνώσης γύρω από ευρύτερες τάσεις και ιδέες (σ.48). Πρόκειται ουσιαστικά 

για ιστορίες σχετικά με το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, οι οποίες βοηθούν τα άτομα να 

αναγνωρίσουν τις πιθανές αλλαγές και να προσαρμοστούν στα εκτυλισσόμενα στο περιβάλλον 

(Fulmer & Sashkin, 1995, σ.31). 

 

 

Πλεονεκτήματα 

Η τεχνική Delphi είναι απλή στην εφαρμογή της. Δεν προϋποθέτει πολύπλοκες 

μαθηματικές ή στατιστικές γνώσεις και ικανότητες για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την 

ανάλυση. Παρά την απλότητά της όμως αποτελεί ένα θαυμάσιο μέσο για συλλογή πληροφοριών 

και ιδεών γύρω από ιδιαίτερα πολύπλοκα φαινόμενα που είναι συνήθως δύσκολο να 

προσεγγιστούν με άλλες τεχνικές. Παράλληλα επιτρέπει τη συλλογή πληροφοριών και απόψεων 

από πολλά άτομα χωρίς οποιουσδήποτε γεωγραφικούς περιορισμούς. Σημαντικό επίσης 

πλεονέκτημα είναι η ευελιξία που παρέχει στα μέλη της ομάδας όσον αφορά τα χρονικά πλαίσια 

μέσα στα οποία πρέπει να απαντήσουν στα ερωτηματολόγια (Brooks, 1979). Αυτή η ευελιξία 

επιτρέπει στα άτομα να ξεπεράσουν τα όποια προβλήματα και περιορισμούς απορρέουν από τον 

καθημερινό φόρτο εργασίας του καθενός και τις μακρινές αποστάσεις, ώστε να μπορούν να 

απαντήσουν ο καθένας από το δικό του χώρο και σε χρόνο που θα επιλέξουν οι ίδιοι, μέσα βέβαια 

στα ευρύτερα χρονικά πλαίσια που καθορίζει από την αρχή ο ερευνητής. 
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Έναν άλλο σημαντικό πλεονέκτημα είναι η ανωνυμία που εξασφαλίζεται, αφού οι 

συμμετέχοντες δεν γνωρίζουν ο ένας τον άλλο. Αυτό αυξάνει το βαθμό εμπιστευτικότητας και 

κατά συνέπεια αίρει πολλά εμπόδια στην επικοινωνία. Μερικά από αυτά τα εμπόδια είναι η 

απροθυμία να εκφράσει κάποιος μη δημοφιλείς ή μη αρεστές απόψεις, να διαφωνήσει ανοικτά με 

συναδέλφους συνομιλητές ή ακόμα να τροποποιήσει θέσεις και  απόψεις που έχει εκφράσει ο 

ίδιος προηγουμένως (Barnes, 1987). Με την άρση αυτών των εμποδίων η προσοχή επικεντρώνεται 

στις επιθυμητές υπό διερεύνηση περιοχές, διευκολύνοντας έτσι έναν υψηλού βαθμού έλεγχο από 

μέρους του ερευνητή (Weatherman και Swenson, 1974). Αυτό, σε συνδυασμό με τη χρήση 

εναλλασσόμενων γύρων στην τεχνική Delphi, επιτρέπει στον ερευνητή να οικοδομήσει πάνω στα 

προηγούμενα αποτελέσματα και να εστιάσει περισσότερο τη μελέτη του (Loo, 2002).  

Σε μια προσπάθεια συνόψισης των πλεονεκτημάτων της τεχνικής Delphi ο Friebel (1999, 

σ.62-63) επισημαίνει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα: ευκαιρίες για συμμετοχή μεγάλου αριθμού 

ατόμων, ανωνυμία των συμμετεχόντων, αποδέσμευση από κοινωνικές πιέσεις και ατομικές 

επιρροές, ευκαιρίες στους συμμετέχοντες για αναθεώρηση των απόψεών τους, ανταλλαγή 

πληροφοριών και τρόπων σκέψης μεταξύ των συμμετεχόντων, ανεξάρτητη σκέψη και βαθμιαία 

διαμόρφωση γνώμης, καλά επιλεγμένη ομάδα ειδικών, ομοφωνία και συναίνεση μεταξύ 

διαφορετικών υποομάδων, ολιγοδάπανη τεχνική, και αυξημένη αντικειμενικότητα. 

 

Μειονεκτήματα 

Παρά τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η τεχνική Delphi, αυτή δεν αποτελεί πανάκεια. 

Όπως και οι υπόλοιπες τεχνικές έτσι και αυτή έχει τις δικές της αδυναμίες και μειονεκτήματα. Ο 

Webber (1995, σ.5) θεωρεί ως σημαντικές αδυναμίες της τεχνικής τον υπερβολικό χρόνο που 

απαιτείται για τους διάφορους γύρους, την πολυπλοκότητα στην ανάλυση των δεδομένων, τη 

δυσκολία να διατηρηθεί ο ενθουσιασμός των συμμετεχόντων καθ’ όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας και τις πιθανές ασάφειες ή παρερμηνείες των δηλώσεων. Ο Barnes (1987), επίσης, σε 
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μια προσπάθειά του να προσεγγίσει κριτικά την εφαρμογή και το περιεχόμενο της τεχνικής, έχει 

καταγράψει τις ακόλουθες αδυναμίες της μεθόδου: 

1. Οι κρίσεις και απόψεις που συλλέγονται είναι αυτές των επιλεγέντων ατόμων και υπάρχει ο 

κίνδυνος να μην είναι αντιπροσωπευτικές 

2. Η τάση να αποκλεισθούν οι ακραίες τοποθετήσεις για να ενισχυθεί η συναίνεση 

3. Η σπατάλη περισσότερου χρόνου παρά με την υιοθέτηση της ομαδικής συζήτησης 

4. Δεν μπορεί να θεωρηθεί ως μια τελική και οριστική λύση 

5. Απαιτεί ικανότητες στη γραπτή επικοινωνία 

6. Απαιτεί αρκετό χρόνο και δεσμεύει τους συμμετέχοντες για μια χρονική διάρκεια γύρω στις 

30 με 40 μέρες για να συμπληρωθεί η όλη διαδικασία (σ.63). 

 

Οι περισσότερες από τις πιο πάνω επισημάνσεις αφορούν τις πρακτικές δυσκολίες που 

δημιουργούνται με την τεχνική Delphi, αλλά και το χρονοβόρο της όλης διαδικασίας. Η δεύτερη 

όμως επισήμανση του Barnes καταγράφει μια σοβαρή αδυναμία που σχετίζεται με τον κίνδυνο 

που ενυπάρχει στην τεχνική αυτή να αποκλειστούν οι ακραίες τοποθετήσεις, με στόχο να 

ενισχυθεί η συναίνεση. Είναι γεγονός ότι η τεχνική Delphi στηρίζει πολλά στη σύγκλιση των 

απόψεων, αφού επιδιώκει σταθερά συναινετικές διαδικασίες και λύσεις. Ένας εξάλλου από τους 

βασικούς στόχους της είναι να πετύχει μια αξιόπιστη σύγκλιση μεταξύ των μελών της ομάδας των 

ειδικών σε ένα συγκεκριμένο τοπίο (Andranovich, 1995). Πάντοτε όμως ελλοχεύει ο κίνδυνος 

αυτό που θα προκύψει στο τέλος να μην είναι το προϊόν μιας γνήσιας και αυθεντικής σύγκλισης 

των απόψεων, όπως είναι και η βασική επιδίωξη, αλλά το προϊόν μιας επίπλαστης και 

χειραγωγημένης σύγκλισης, η οποία δεν περιέχει το στοιχείο της αυθεντικής κρίσης, αλλά 

αντίθετα αποτελεί μια συμβιβαστική τοποθέτηση (Mitroff και Turoff, 1975), που ως τέτοια 

κρίνεται απορριπτέα αλλά και επικίνδυνη. Ο κίνδυνος αυτός είναι ορατός κυρίως στις περιπτώσεις 

εκείνες που ο συμμετέχων υποχρεώνεται στον τελευταίο γύρο να συμφωνήσει με την ομάδα ή να 
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δικαιολογήσει τη διαφωνία του. Σε τέτοια περίπτωση μπορεί κάποιος να συμφωνήσει, απλώς και 

μόνο για να αποφύγει τη γραπτή αιτιολόγηση της διαφωνίας του. Συνεπώς τέτοιες πρακτικές είναι 

καλό να αποφεύγονται. Εξάλλου, όσο χρήσιμη είναι η αυθεντική συναίνεση εκεί και όπου 

υπάρχει, άλλο τόσο χρήσιμη πρέπει να θεωρείται και η διαφωνία εκεί και όπου καταγράφεται, 

φτάνει αυτή να επισημαίνεται και να ερμηνεύονται οι λόγοι που τη συντηρούν.  

Κριτική επίσης έχει ασκηθεί στην τεχνική Delphi και για θέματα που σχετίζονται με την 

αξιοπιστία και την εγκυρότητα. Οι Sackman (1975) και Woudenberg (1991), για παράδειγμα, 

έχουν υποστηρίξει ότι είναι προβληματική η αξιοπιστία των μετρήσεων που αφορούν προσωπικές 

κρίσεις και απόψεις, δεδομένου ότι οι απαντήσεις διαφορετικών ομάδων ατόμων στην ίδια 

ερώτηση μπορεί να διαφέρουν ουσιαστικά μεταξύ τους. Παρόμοια κριτική, ιδιαίτερα από τους 

υποστηρικτές της παραδοσιακής προσέγγισης στην ερευνητική μεθοδολογία και τους οπαδούς του 

θετικισμού, δέχεται η τεχνική Delphi και για το σχετικά μικρό αριθμό ατόμων που παίρνουν 

συνήθως μέρος σε αυτή, όπως και για τη μη τυχαία επιλογή τους (Williams & Webb, 1994). Η 

σκόπιμη δειγματοληψία όμως συνιστά έναν έγκυρο τρόπο δειγματοληψίας, στις περιπτώσεις 

εκείνες που ο ερευνητής κρίνει ότι με αυτό τον τρόπο ικανοποιούνται καλύτερα οι συγκεκριμένες 

ανάγκες της έρευνάς του (Cohen & Manion, 1997, σ.130). Όπως εξάλλου επισημαίνεται από το 

Loo (2002) η προσεκτική και σκόπιμη επιλογή ενός σχετικά μικρού αριθμού ατόμων, σύμφωνα με 

προκαθορισμένα κριτήρια που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη κάθε φορά έρευνα, μπορεί να 

βγάλει στην επιφάνεια αξιόλογα αποτελέσματα, πολύ χρήσιμα κυρίως στη διοίκηση των 

οργανισμών ή τη διαδικασία λήψης απόφασης. Όπως παρατηρεί χαρακτηριστικά, τα πολύ μεγάλα 

ή τα τυχαία δείγματα δεν μπορεί να είναι η μόνη επιλογή σε τέτοιες περιπτώσεις. Ο ίδιος, 

εξάλλου, παραδέχεται ότι μπορεί μέσα από μια έρευνα που εφαρμόζει την τεχνική Delphi να 

προκύψουν ως αποτέλεσμα της κρίσης των ειδικών δύο ή περισσότερες κατευθύνσεις δράσης, που 

μπορεί να είναι και αλληλοσυγκρουόμενες μεταξύ τους, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει κατανάγκην 

ότι η έρευνα στερείται αξιοπιστίας ή εγκυρότητας. Στην πραγματικότητα τέτοια αποτελέσματα 
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μπορεί να είναι επιθυμητά, αφού εφοδιάζουν αυτούς που παίρνουν αποφάσεις με επιπρόσθετες 

επιλογές δράσης, παρακινώντας τους ταυτόχρονα να τις συνεκτιμήσουν κριτικά, προτού πάρουν 

τελικές αποφάσεις. 

 

Η εφαρμογή της τεχνικής Delphi στο χώρο της εκπαίδευσης 

Η τεχνική Delphi έχει χρησιμοποιηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια σε έναν ευρύ πεδίο 

κοινωνικών και επιστημονικών θεμάτων και προβλημάτων που αφορούν την υγεία, τις 

επιχειρήσεις και την εκπαίδευση (Wilhelm, 2001). Ιδιαίτερα στην εκπαιδευτική έρευνα έχει 

αξιοποιηθεί για τον καθορισμό των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων εκείνων που θεωρούνται ως 

σημαντικές για εργοδότηση στις επιχειρήσεις (Dean & West, 1999 Harris, 1996 Wilhelm, 1999), 

για να προβλέψει τις μελλοντικές τάσεις στην εκπαίδευση (Daniel, 1984 Friebel, 1999 Jones, 

1984 Muntzing, 1987 Ritchie & Earnest, 1999 Wilke, 1982), για να αναλύσει θέματα 

εκπαιδευτικής πολιτικής (Jensen, 1992), να αποτιμήσει τις δεξιότητες κριτικής σκέψης (Stahl & 

Stahl, 1991), για να μελετήσει θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη αναλυτικών 

προγραμμάτων (LaBonty & Scott, 1993 Uchida, 1996 Wicklein & Rojewski, 1999), και για να 

μελετήσει τα χαρακτηριστικά των αποτελεσματικών δασκάλων και διευθυντών (Covino & 

Iwanicki, 1996 Logan & Van Meter, 2000). 

H τεχνική Delphi μπορεί εξάλλου να εφαρμοστεί με επιτυχία όχι μόνο στο μακροεπίπεδο 

αλλά και στο μικροεπίπεδο του εκπαιδευτικού συστήματος που είναι η σχολική μονάδα. 

Υποστηρίζοντας την άποψη αυτή ο Pashiardis (1993) αναφέρει ότι η τεχνική Delphi συνιστά 

ακόμα ένα χρήσιμο και πρακτικό εργαλείο στα χέρια του διευθυντή σχολείου για δημιουργική 

εμπλοκή του προσωπικού στη λήψη αποφάσεων και εντοπισμό μελλοντικών αναγκών της 

σχολικής μονάδας. Χρησιμοποιώντας την τεχνική αυτή ο διευθυντής μπορεί για παράδειγμα να 

εντοπίσει εκείνο που οι ίδιοι οι δάσκαλοι νιώθουν ότι πρέπει να τους προμηθεύσει το σχολείο, 

έτσι ώστε να κάνουν πιο αποτελεσματικά τη δουλειά τους, ή ακόμη να αναζητήσει τις 
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πραγματικές ανάγκες των παιδιών και με βάση αυτές να προχωρήσει στο σχεδιασμό του ανάλογου 

αναλυτικού προγράμματος και της κατάλληλης διδασκαλίας. 

Αρκετές μελέτες Delphi έχουν επικεντρωθεί σε διάφορα θέματα που αφορούν τους 

ανώτερους διοικητικούς και τα διοικητικά συμβούλια των σχολείων. Ο Stokes (1981) σε μια 

τέτοια μελέτη επιχείρησε να διαμορφώσει έναν οδηγό για αξιολόγηση των σχολικών διοικητικών 

συμβουλίων και των μελών τους στη Νότια Καρολίνα, ο οποίος υπήρξε η βάση για τη μετέπειτα 

ανάπτυξη ενός οργάνου αυτοαξιολόγησης. Ο Rosenberger (1993) χρησιμοποίησε την τεχνική για 

να καθορίσει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις που πρέπει να έχει ένα μέλος σχολικού 

διοικητικού συμβουλίου στο Τέξας για να είναι αποτελεσματικός. Ο Webber (1995) προσπάθησε 

να προβλέψει μελλοντικά εκπαιδευτικά προβλήματα χρησιμοποιώντας την τεχνική Delphi σε 

τρεις γύρους με δείγμα μελών σχολικών διοικητικών συμβουλίων του Καναδά. Στη μελέτη αυτή 

προσπάθησε να εντοπίσει (1) τα εκπαιδευτικά προβλήματα, κατά σειρά προτεραιότητας, τα οποία 

τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων πίστευαν ότι θα εμφανισθούν στο μέλλον, (2) τις θεματικές 

ενότητες μεταξύ αυτών των προτεραιοτήτων, και (3) τις απόψεις που είχαν τα μέλη για τις 

μελλοντικές υπευθυνότητές τους. Οι συμμετέχοντες προέβλεψαν ότι η διαχείριση των 

οικονομικών πόρων, η συμπεριφορά των μαθητών, η διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαίδευση 

και η προετοιμασία των μαθητών για εξεύρεση εργασίας θα είναι ανάμεσα στις μελλοντικές τους 

προτεραιότητες. Μελετώντας και αναλύοντας περαιτέρω τα αποτελέσματα ο Webber κατέληξε 

στα ακόλουθα τέσσερα βασικά συμπεράσματα: (1) η εκπαίδευση θα καθίσταται όλο και 

περισσότερο κέντρο δημόσιου ενδιαφέροντος, (2) οι εκπαιδευτικοί θα έχουν ελάχιστα 

επαγγελματικά ή οικονομικά οφέλη και αυξημένες πιθανότητες για ανεργία, (3) τα θέματα 

κοινωνικής υφής θα έχουν χαμηλή προτεραιότητα στα εκπαιδευτικά διοικητικά συμβούλια, και (4) 

τα συμβούλια θα υποστηρίξουν σθεναρά διάφορα χαμηλού κόστους νέα μοντέλα διδασκαλίας και 

αποτελεσματικά μέτρα πειθαρχίας. 
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Η ανάπτυξη ενός μοντέλου για επιλογή ανώτερων διοικητικών για την εκπαίδευση στο 

Τέξας ήταν το αντικείμενο μιας μελέτης Delphi που έγινε από την Jones (1992). Τα αποτελέσματα 

της μελέτης αυτής συνδυάστηκαν με τα δεδομένα μιας ανασκόπησης της βιβλιογραφίας που 

αφορούσε την επιλογή διοικητικών της εκπαίδευσης, στρατηγικές επιλογής προσωπικού, και 

χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού ηγέτη, για να διαμορφωθεί ένα μοντέλο που να μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από τα σχολικά διοικητικά συμβούλια όταν επιλέγουν ανώτερους διοικητικούς. 

Τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης των εκπαιδευτικών υπήρξε ακόμη ένας 

τομέας εφαρμογής της προσέγγισης Delphi. Προς αυτή την κατεύθυνση εργάστηκε ο Scannel 

(1972) ο οποίος χρησιμοποίησε την τεχνική σε μια προσπάθειά του να εξασφαλίσει συναίνεση 

μεταξύ τεσσάρων διαφορετικών ομάδων (εκπαιδευτικών, γονιών, πανεπιστημιακών και 

διοικητικών), αναφορικά με τη σημασία που αποδίδουν στις διάφορες ικανότητες που 

αναπτύσσονται μέσα από τα προγράμματα εκπαίδευσης των δασκάλων στο Kansas. Επιπρόσθετα 

εξέτασε τη σχετική προθυμία των διαφόρων υποομάδων να διαφοροποιήσουν την αρχική τους 

εκτίμηση, όταν πληροφορούνταν το μέσο όρο των απαντήσεων ολόκληρης της ομάδας, 

βρίσκοντας τελικά ότι οι εκπαιδευτικοί διαφοροποιούσαν λιγότερο από τις υπόλοιπες ομάδες τις 

αρχικές τους τοποθετήσεις. Παρατήρησε επίσης ότι οι δεξιότητες που ήταν σχετικές με τη 

συμπεριφορά του δασκάλου μέσα στην τάξη αποτιμούνταν με ψηλούς βαθμούς, ενώ από την άλλη 

η αξία της ιστορίας και της φιλοσοφίας στα προγράμματα εκπαίδευσης δασκάλων συγκέντρωναν 

χαμηλούς βαθμούς. Επεσήμανε ακόμα την αξία και την αποτελεσματικότητα της τεχνικής Delphi 

στην προσπάθεια να επιτευχθεί συναίνεση μεταξύ διαφορετικών ομάδων και ατόμων. 

Η τεχνική Delphi χρησιμοποιήθηκε επίσης για τη μελέτη διάφορων απόψεων που 

σχετίζονταν με την κίνηση για εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Μια τέτοια μελέτη έγινε από το 

Network for Effective Schools (1987), με σκοπό να μελετήσει έντεκα από τις πιο αναγκαίες 

μεταρρυθμίσεις στην αμερικάνικη εκπαίδευση. Αυτές ήταν: αποδοχή της ιδέας ότι όλα τα παιδιά 

μπορούν να μάθουν, προγραμματισμός, στελέχωση, και αξιολόγηση των σχολείων με βάση τα 
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μαθησιακά αποτελέσματα, ποιοτική σχολική ηγεσία με ανεπτυγμένη την αίσθηση της αποστολής, 

ταυτόχρονη επιδίωξη της υπεροχής και της αμεροληψίας, σταθερή επιδίωξη για υπεροχή από τα 

μέλη των διοικητικών συμβουλίων των σχολείων, του προσωπικού και της κοινότητας, διατύπωση 

και καθορισμός ξεκάθαρης φιλοσοφίας, αποστολής και στόχων για τη δημόσια εκπαίδευση, 

ενθάρρυνση της ανάπτυξης του προσωπικού, βελτίωση της γνώσης και των βασικών ικανοτήτων 

στην ανάγνωση, γραφή και μαθηματικά από τη στιγμή που τα παιδιά φτάνουν στην έκτη τάξη και 

επικέντρωση στο τι θα πρέπει οι μαθητές να μάθουν με έμφαση στις υψηλού επιπέδου νοητικές 

δεξιότητες, διασύνδεση της διάγνωσης με την αξιολόγηση, και, εφαρμογή προγραμμάτων για πιο 

αποτελεσματική ηγεσία και διοίκηση.  

Οι Uchida, Cetron και McKenzie (1996), χρησιμοποιώντας μια ομάδα από 55 ειδικούς, 

οργάνωσαν μια μελέτη Delphi για να καθορίσουν τι χρειάζεται να γνωρίζουν οι μαθητές, τι πρέπει 

να είναι ικανοί να κάνουν και τι συμπεριφορές να έχουν για να πετύχουν στον 21
ον

 αιώνα. 

Σύμφωνα με τη μελέτη αυτή οι μαθητές θα πρέπει να κατέχουν γνώσεις που σχετίζονται με τα 

μαθηματικά, τη λογική και τις συλλογιστικές ικανότητες, τις διαπροσωπικές ικανότητες 

συμπεριλαμβανομένης της ομιλίας, της ακρόασης και της ομαδικότητας, τις δεξιότητες 

πρόσβασης και επεξεργασίας πληροφοριών, τις δεξιότητες γραπτής επικοινωνίας, την εθνική και 

παγκόσμια ιστορία, την επιστήμη, την πολυπολιτισμική κατανόηση, την παγκόσμια γεωγραφία 

και τις ξένες γλώσσες. Κρίσιμες δεξιότητες κρίθηκαν η προφορική και γραπτή επικοινωνία, η 

επίλυση προβλημάτων, η αυτοπειθαρχία, η χρήση της τεχνολογίας, οι διαπροσωπικές σχέσεις, η 

προσαρμοστικότητα και η ευελιξία, η επίλυση συγκρούσεων, η έρευνα και η πολυγλωσσία. Οι 

βασικές αποδεκτές συμπεριφορές περιλαμβάνουν την ειλικρίνεια και εντιμότητα, την ηθική, την 

εκτίμηση της διαφορετικότητας, την ομαδικότητα, την ανάληψη ευθυνών, το σεβασμό προς τους 

άλλους, την προσήλωση στην οικογενειακή ζωή, την προσωπική ζωή και την κοινότητα, την 

επίλυση συγκρούσεων, την αναγνώριση και την εκτίμηση προς τους εκπαιδευτικούς και τη δια 

βίου μάθηση. 
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Σε μια άλλη παρόμοια έρευνα ο Friebel (1999) μελέτησε το μέλλον της δημόσιας 

εκπαίδευσης στη Δυτική Βιρτζίνια. Η ομάδα των ειδικών που συγκροτήθηκε δημιούργησε έναν 

κατάλογο με 134 συγκεκριμένα γεγονότα που σύμφωνα με τις απαντήσεις που δόθηκαν είχαν 

τουλάχιστο 50% πιθανότητα να συμβούν και να επηρεάσουν την εκπαίδευση μέχρι το έτος 2020. 

Σε ένα δεύτερο γύρο η ομάδα εξέτασε συνολικά τα γεγονότα αυτά και προχώρησε σε εκτιμήσεις 

αναφορικά με τα ευρύτερα χρονικά πλαίσια μέσα στα οποία θα μπορούσε να συμβεί το καθένα, το 

βαθμό επίδρασής τους στην εκπαίδευση και το βαθμό στον οποίο αυτά κρίνονται ως επιθυμητά ή 

όχι. Στον τελευταίο γύρο προέκυψε ένας κατάλογος με 47 γεγονότα για τα οποία το 80% των 

ειδικών συμφώνησαν ότι θα συμβούν.  

Στην έρευνα Delphi που διεξήγαγε η Cabaniss (2001) επιχειρήθηκε ο προσδιορισμός των 

υφιστάμενων αλλά και των πιθανών μελλοντικών τρόπων αξιοποίησης των τεχνολογιών 

πληροφορικής στον κλάδο της συμβουλευτικής, εμπλέκοντας σε τρεις διαδοχικούς γύρους μια 

ομάδα 21 ειδικών. Το βασικό χαρακτηριστικό της έρευνας αυτής ήταν ότι και οι τρεις γύροι 

διεξήχθησαν μέσω του διαδικτύου, με τη βοήθεια ειδικού λογισμικού που ετοιμάστηκε για το 

σκοπό αυτό. Η διευθέτηση αυτή έδωσε την ιδέα για διεξαγωγή και της παρούσας έρευνας μέσω 

του διαδικτύου, τουλάχιστον των δύο τελευταίων γύρων, πράγμα που έγινε με τη βοήθεια 

συγκεκριμένου λογισμικού προγράμματος που ετοιμάστηκε ειδικά για το σκοπό αυτό.  

Η  Bordeaux (2001) επίσης χρησιμοποίησε την ίδια τεχνική για να διερευνήσει τις βασικές 

κατευθύνσεις εκπαιδευτικής πολιτικής που είναι αναγκαίες για την αποτελεσματική διδασκαλία 

των φυσικών επιστημών. Αυτό έγινε με τη δημιουργία μιας ομάδας 33 ειδικών που προέρχονταν 

από διάφορες υποομάδες όπως οι ακαδημαϊκοί, οι εκπαιδευτικοί, αντιπρόσωποι εθνικών και 

ομοσπονδιακών οργανισμών που είχαν σχέση με τις φυσικές επιστήμες και αντιπροσωπευτικοί 

παράγοντες της κοινωνίας. Αίσθηση προκαλεί στην έρευνα αυτή η χρήση προσωπικών 

τηλεφωνικών συνεντεύξεων με όλους τους συμμετέχοντες στον πρώτο γύρο, για εκμαίευση των 

βασικών ιδεών που θα χρησίμευαν ως βάση για τους επόμενους γύρους, παρά το γεγονός ότι 
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τέτοιες διευθετήσεις είναι δυνατό να περιορίσουν σημαντικά την αμεσότητα και την 

αλληλεπίδραση της πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνίας. Αξιοπρόσεκτη πάντως ήταν και η 

στρατηγική που υιοθετήθηκε για περιορισμό των δεδομένων από γύρο σε γύρο, με βάση τις 

εκτιμήσεις των ιδίων των συμμετεχόντων, ώστε να επικεντρώνεται συνεχώς η προσοχή της 

έρευνας στα πιο σημαντικά ζητήματα και να γίνεται καλύτερη διαχείριση των δεδομένων. 

Τόσο η θεματολογία όσο και ο ερευνητικός σχεδιασμός των πιο πάνω ερευνών λήφθηκαν 

σοβαρά υπόψη στην τελική διαμόρφωση και οργάνωση της παρούσας έρευνας. Η συμβολή των 

ερευνών αυτών ήταν σημαντική τόσο για τη βαθύτερη κατανόηση της τεχνικής Delphi, όσο και 

για την επίλυση συγκεκριμένων επιμέρους προβλημάτων που είχαν ανακύψει στην πορεία, όπως 

ήταν η επιλογή της ομάδας των ειδικών, τα κριτήρια για τη συγκρότηση της ομάδας, ο 

μεθοδολογικός σχεδιασμός, και η διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων. Πιο 

αναλυτικά όμως για αυτά θα συζητήσουμε στο επόμενο κεφάλαιο. 

 

Συνόψιση για την τεχνική Delphi  

Η τελευταία ενότητα στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας ήταν αφιερωμένη στην τεχνική 

Delphi, λόγω βέβαια του γεγονότος ότι η τεχνική αυτή αποτέλεσε το βασικό εργαλείο πρόγνωσης 

για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας αλλά και λόγω των ιδιαιτεροτήτων και της σημασίας που 

η τεχνική αυτή παρουσιάζει ως ένα σύγχρονο προγνωστικό εργαλείο. Μέσα από την ανασκόπηση 

της σχετικής βιβλιογραφίας παρουσιάστηκε το περιεχόμενο, η πορεία εξέλιξης αλλά και η 

διαδικασία εφαρμογής της συγκεκριμένης τεχνικής, ενώ συζητήθηκαν τόσο τα πλεονεκτήματα 

όσο και τα μειονεκτήματα που αυτή παρουσιάζει και έγινε εκτενής αναφορά σε συγκεκριμένες 

περιπτώσεις αξιοποίησης της τεχνικής Delphi στην εκπαιδευτική έρευνα. Η γενική διαπίστωση 

είναι ότι η τεχνική αυτή είναι σήμερα ευρέως διαδεδομένη και βρίσκει εφαρμογή σε πολλά και 

διαφορετικά πεδία έρευνας. Από την εποχή που πρωτοεμφανίστηκε καταβάλλεται επίσης συνεχής 

προσπάθεια για βελτίωση και περαιτέρω ανάπτυξη των επιμέρους μηχανισμών και προσεγγίσεων 
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που χρησιμοποιεί. Γενικά, παρά τις επιμέρους αδυναμίες που παρουσιάζει, φαίνεται να συνιστά 

ένα χρήσιμο εργαλείο στη συλλογή γνωμών και ιδεών για συγκεκριμένα ζητήματα, καθώς επίσης 

και στην αναζήτηση συναίνεσης για τις ιδέες αυτές. 

 

Συνόψιση κεφαλαίου 

Η επικέντρωση της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας στις τέσσερις βασικές ενότητες που 

αναφέρονται στο μέλλον της κοινωνίας, το μέλλον του σχολείου, το μέλλον του κυπριακού 

σχολείου και την τεχνική Delphi υπαγορευόταν από το διττό χαρακτήρα του σκοπού της έρευνας 

αυτής, ο οποίος σχετιζόταν τόσο με τη μελλοντική πορεία και εξέλιξη του κυπριακού σχολείου 

όσο και με τη μελέτη των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων που παρουσιάζει η τεχνική 

Delphi στη διερεύνηση τέτοιων θεμάτων. Μέσα από την προσπάθεια αυτή έχουν έρθει στην 

επιφάνεια μια σειρά ζητημάτων και δεδομένων που είναι χρήσιμα αλλά και απαραίτητα για τη 

διεξαγωγή και ολοκλήρωση της έρευνας. 

Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που αναφέρεται στη μελλοντική κοινωνία και η μελέτη 

των επιδράσεων ιδιαίτερα της παγκοσμιοποίησης και της σύγχρονης κοινωνίας της πληροφορίας 

παρέχουν το ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο αναμένεται να αναπτυχθεί και να λειτουργήσει το 

μελλοντικό σχολείο. Οι επιδράσεις αυτές έχουν εστιαστεί πιο συγκεκριμένα στη συνέχεια, με τη 

μελέτη της διεθνούς έρευνας για το μελλοντικό σχολείο και τις εκπαιδευτικές τάσεις και ιδέες που 

επηρεάζουν σήμερα τη μελλοντική πορεία και εξέλιξή του. Ειδικότερα τα συγκεκριμένα σενάρια 

που έχουν μελετηθεί αλλά και οι σύγχρονες ιδέες για τους βασικούς πυλώνες της εκπαίδευσης, 

την αξιολόγηση των επιτευγμάτων, την αποκέντρωση, το μανατζεριαλισμό, τη μαρκετοποίηση, το 

οικοσχολείο, το εικονικό σχολείο, τα δίκτυα μάθησης κ.ά. παρέχουν έναν ευρύ πλαίσιο αναφοράς, 

το οποίο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο τόσο στο στάδιο της προετοιμασίας των συνεντεύξεων και των 

ερωτηματολογίων όσο και στο στάδιο της ερμηνείας των αποτελεσμάτων. Το πλαίσιο αυτό 

φωτίζεται ακόμη περισσότερο με την επικέντρωση της μελέτης στο ιδιαίτερο συγκείμενο μέσα 
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στο οποίο λειτουργεί και αναπτύσσεται σήμερα το κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα, με την 

περιβαλλοντική ανίχνευση και τη βαθύτερη ενδοσκόπηση του κυπριακού σχολείου. Η προσπάθεια 

αυτή εστιάζει περισσότερο τη θεματική της έρευνας και δίνει πιο ξεκάθαρο το στίγμα του 

θεωρητικού υπόβαθρου που τη στηρίζει. 

Η τέταρτη ενότητα στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας εξυπηρετούσε περισσότερο τη 

στοχοθεσία της έρευνας που επεδίωκε να μελετήσει σε βάθος την τεχνική Delphi. Η μελέτη του 

θεωρητικού πλαισίου που σχετίζεται με την τεχνική αυτή διευκολύνει την πληρέστερη κατανόηση 

του θεωρητικού υπόβαθρου που τη στηρίζει, υποβοηθεί το σχεδιασμό της έρευνας, την 

προετοιμασία των συνεντεύξεων που αποσκοπούσαν στην κριτική θεώρηση της τεχνικής, των 

ερωτηματολογίων, και όλων των επιμέρους σχεδιασμών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων που 

είχαν αναπτυχθεί στο παρόν ερευνητικό εγχείρημα. Περισσότερα όμως για τη μεθοδολογία που 

ακολουθήθηκε και γενικότερα για το σχεδιασμό της έρευνας θα έχουμε την ευκαιρία να 

συζητήσουμε στο επόμενο κεφάλαιο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Μεθοδολογία 

 

 

Η έρευνα αυτή κινείται στο χώρο των επιστημών του μέλλοντος και εστιάζει την προσοχή 

της στη μελέτη του φαινομένου της πρόγνωσης, ενώ καταβάλλεται μέσα από αυτή μια 

συστηματική προσπάθεια για πρόγνωση του μέλλοντος του κυπριακού σχολείου μέχρι το έτος 

2020. Μια από τις βασικές επιδιώξεις είναι η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της τεχνικής 

Delphi ως βασικού προγνωστικού εργαλείου και ως μέσου για επίτευξη συναινετικών 

προγνώσεων. Ταυτόχρονα, επιδιώκεται να δημιουργηθεί μια πλούσια “δεξαμενή” σκέψεων και 

ιδεών για τη μελλοντική πορεία και εξέλιξη του κυπριακού σχολείου, η οποία να περιλαμβάνει 

συγκεκριμένες στρατηγικές για προληπτική αντιμετώπιση της πορείας αυτής, προγνώσεις για 

πιθανά μελλοντικά προβλήματα και πιθανές εξελίξεις και αλλαγές.  

 

Η επιλογή της ερευνητικής μεθόδου 

Ως βάση του όλου ερευνητικού σχεδιασμού είχε επιλεγεί η τεχνική Delphi, για μια σειρά 

από λόγους, οι βασικότεροι των οποίων σχετίζονται με τον ίδιο το σκοπό και τη φύση της 

έρευνας. Κατ’ αρχή η συγκεκριμένη τεχνική χρησιμοποιείται ευρέως στην πρόβλεψη μελλοντικών 

καταστάσεων και αυτό επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητά της σε μια περιοχή όπου άλλες 

τεχνικές αδυνατούν να προσεγγίσουν ερευνητικά (Wilhelm, 2001). Η χρήση της ενδείκνυται 

επίσης στις περιπτώσεις εκείνες όπου παρατηρείται έλλειψη σαφούς και ακριβούς πληροφόρησης 

γύρω από το υπό διερεύνηση θέμα (Helmer, 1966 Linstone and Turoff, 1975) ή εκεί όπου οι 

απαντήσεις είναι ασαφείς ή επιδέχονται πολλές και διαφορετικές ερμηνείες (Bordeaux, 2001), 

κάτι που συνέβαινε σε μεγάλο βαθμό και στην περίπτωση της παρούσας έρευνας, αφού αυτή είχε 

ως αντικείμενό της την πρόβλεψη του μέλλοντος της κυπριακής εκπαίδευσης, με όλες τις 
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δυσκολίες και τα προβλήματα που συνεπάγεται ένα τέτοιο εγχείρημα. Σύμφωνα εξάλλου με τον 

Goodwin, (2002) η τεχνική Delphi θεωρείται ως η πλέον κατάλληλη προσέγγιση για την 

πρόβλεψη μελλοντικών γεγονότων, την επίτευξη συναινετικών συγκλίσεων και τη λήψη ομαδικών 

αποφάσεων. Όπως επίσης επεξηγεί ο Weaver (1971), μολονότι η τεχνική αυτή είχε αρχικά 

σχεδιαστεί ως εργαλείο πρόβλεψης του μέλλοντος, μπορεί να έχει εφαρμογή και στις ακόλουθες 

τρεις τουλάχιστον διαφορετικές χρήσεις: 1) ως μια μέθοδος για μελέτη της διαδικασίας της 

σκέψης γύρω από το μέλλον, 2) ως ένα παιδαγωγικό ή διδακτικό εργαλείο που αναγκάζει τους 

ανθρώπους να σκέφτονται το μέλλον κατά ένα περισσότερο πολύπλοκο τρόπο, από ότι συνήθως, 

και 3) ως ένα εργαλείο σχεδιασμού που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα μέλη ενός οργανισμού.  

Ακόμη ένας επιπρόσθετος λόγος για την υιοθέτηση της τεχνικής Delphi σχετίζεται με το 

γεγονός ότι ο σκοπός και τα ερευνητικά ερωτήματα της συγκεκριμένης έρευνας δεν είχαν σχέση 

με έλεγχο υποθέσεων ή ανεύρεση σχέσεων μεταξύ μεταβλητών, αλλά περισσότερο με τη 

δημιουργία υποθέσεων και προβλέψεων για το μέλλον. Η αναφορά συνεπώς ότι η συγκεκριμένη 

τεχνική «χρησιμοποιείται περισσότερο για να δημιουργήσει παρά για να ελέγξει υποθέσεις, για να 

χαρτογραφήσει ένα πεδίο παρά για να ελέγξει τις σχέσεις μέσα σ’ αυτό» (Kaynak κ.ά. 1994, σ.19), 

ήταν καθοριστική προς την κατεύθυνση της τελικής επιλογής της. Η ανάγκη, εξάλλου, να 

διερευνηθούν περισσότερο οι απόψεις των πλέον αρμοδίων για τα θέματα που εξετάζονται, μέσα 

μάλιστα από συναινετικές διαδικασίες, ενίσχυε περισσότερο την επιλογή αυτή, αφού η τεχνική 

Delphi επιχειρεί ακριβώς να συγκεντρώσει τις γνώμες αυτών που θεωρούνται ειδικοί στο πεδίο 

που ερευνάται, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα συναίνεση, μέσα από μια σειρά ερωτηματολογίων που 

επιδιώκουν την ελεγχόμενη ανατροφοδότηση (Wilhelm, 2001 Ziegler, 1995). Η ομάδα αυτή των 

ειδικών αποτελείται συνήθως από 15-25 άτομα (Cabaniss, 2001), αν και μερικές έρευνες έχουν 

χρησιμοποιήσει και πολύ μεγαλύτερο αριθμό ατόμων (Reid, 1988). Τα άτομα αυτά επιλέγονται 

συστηματικά από τους ερευνητές, ώστε να είναι αντιπροσωπευτικά των ατόμων εκείνων που 

θεωρούνται ειδικοί για το αντικείμενο που ερευνάται. Μολονότι ο αριθμός αυτός είναι συνήθως 
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μικρός σε σύγκριση με τους αριθμούς που απαιτούνται στις έρευνες που είναι προσανατολισμένες 

στη στατιστική επεξεργασία, είναι σημαντικό να κατανοηθεί ότι: 

Οι έρευνες Delphi δεν παράγουν ούτε και σκοπεύουν να παράγουν στατιστικά 

σημαντικά αποτελέσματα: με άλλα λόγια, τα αποτελέσματα που προκύπτουν από 

την ομάδα των ειδικών δεν προβλέπουν τις απαντήσεις ενός μεγαλύτερου 

πληθυσμού ή ακόμα τις απαντήσεις που προέρχονται από μια διαφορετική ομάδα 

ειδικών. Αντιπροσωπεύουν τη σύνθεση των απόψεων της συγκεκριμένης ομάδας, 

τίποτε περισσότερο και τίποτε λιγότερο. 

(Gordon, 1994, σ.4) 

 

Ανάμεσα στους λόγους για τους οποίους προτιμήθηκε η τεχνική Delphi συγκαταλέγονται 

επίσης και οι πρακτικές λύσεις που η συγκεκριμένη τεχνική δίνει σε μια σειρά από δυσκολίες και 

προβλήματα, όπως είναι ο διασκορπισμός των συμμετεχόντων στην έρευνα σε βαθμό που να είναι 

δύσκολη η πρόσωπο με πρόσωπο ανταλλαγή απόψεων (Linstone, 1978), και το μεγάλο κόστος σε 

χρήμα και χρόνο που απαιτείται για να συνέλθουν από κοινού ικανά και αρμόδια άτομα για να 

διερευνήσουν πολύπλοκα θέματα (Helmer, 1966 Linstone and Turoff, 1975). Υποβοηθητικό 

στοιχείο ήταν επίσης η καλά οργανωμένη διαδικασία έρευνας που αυτή προσφέρει, ώστε να 

διευκολύνεται η αλληλοσυσχέτιση των απόψεων που εκφράζονται για δύσκολα θέματα πολιτικής 

υφής και να παρέχεται η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να εκτιμούν διαφορετικές απόψεις και να 

αντιδρούν ελεύθερα σε αυτές (Lowenstein, 1989). Η ανωνυμία εξάλλου που εξασφαλίζει και η 

ανεξάρτητη δράση των συμμετεχόντων διευκολύνει τον απεγκλωβισμό τους από τις πιέσεις για 

αναγκαστική συμπόρευση ή συμμόρφωση με τις απόψεις της ομάδας, όπως πιθανόν να συμβαίνει 

με άλλες παραδοσιακές ομαδικές τεχνικές (Van de Ven & Delbecq, 1974).  

 

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα 

Η πραγματογνωμοσύνη και η εμπειρογνωμοσύνη του κάθε ατόμου είναι το βασικό 

απαιτούμενο στην επιλογή των μελών της ομάδας στις έρευνες Delphi (Duboff & Spaeth, 2000). 

Η επιλογή συνεπώς των ατόμων που είχαν συγκροτήσει την ομάδα των ειδικών στην παρούσα 

έρευνα είχε ως υπόβαθρο τη μέθοδο της σκόπιμης δειγματοληψίας (Cohen & Manion, 1997, 
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σ.130) και στηριζόταν στη βάση των γνώσεων και των ικανοτήτων του κάθε ατόμου, καθώς και 

στη δυνατότητά τους να συμμετέχουν στις ομάδες λήψεως αποφάσεων και διαμόρφωσης της 

εκπαιδευτικής πολιτικής της χώρας ή να επηρεάζουν προς αυτή την κατεύθυνση. Στη βάση αυτής 

της λογικής είχε ετοιμαστεί ένας κατάλογος 50 τέτοιων ειδικών, στον οποίο συμπεριλαμβάνονταν 

άτομα που προέρχονται από τις ακόλουθες πέντε ευρύτερες κατηγορίες: 

1. Ανώτατοι αξιωματούχοι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (11 άτομα).  Στα άτομα 

αυτά συμπεριλαμβανόταν ολόκληρη η ανώτατη ιεραρχία του υπουργείου, η οποία είναι 

υπεύθυνη με βάση την ισχύουσα νομοθεσία για τη λήψη αποφάσεων και τη διαμόρφωση 

της εκπαιδευτικής πολιτικής. 

2. Πανεπιστημιακοί (9 άτομα). Οι ειδικοί αυτοί προέρχονται από το Τμήμα Επιστημών της 

Αγωγής, το Τμήμα Πληροφορικής και το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης 

Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου. Και εδώ η επιλογή ήταν σκόπιμη και 

στηριζόταν στις γνώσεις και τις εμπειρίες των ατόμων σε διάφορα πεδία που έχουν σχέση 

με την εκπαίδευση. 

3. Εκπαιδευτικοί (11 άτομα). Στην ομάδα αυτή συμμετείχαν οι πρόεδροι ή άλλοι 

αξιωματούχοι και των τριών εκπαιδευτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων, καθώς επίσης 

και εκπαιδευτικοί από τη μάχιμη εκπαίδευση (προδημοτική, δημοτική, μέση γενική και 

τεχνική), που είχαν επιλεγεί με βάση επιπρόσθετα προσόντα και εμπειρίες που διέθεταν.  

4. Κοινωνικοί παράγοντες και φορείς (11 άτομα). Η ομάδα αυτή περιλάμβανε ευρύτερα 

κοινωνικά σύνολα, όπως τα κοινοβουλευτικά κόμματα, την κοινοβουλευτική επιτροπή 

παιδείας, την εκκλησία, τους οργανωμένους γονείς δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης, την 

τοπική αυτοδιοίκηση, το εμποροβιομηχανικό επιμελητήριο, τα εργατικά συνδικάτα κ.ά., με 

το σκεπτικό ότι οι φορείς αυτοί επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη λήψη αποφάσεων που 

αφορούν την εκπαίδευση. 
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5. Άτομα με σημαντικές εμπειρίες στο χώρο της εκπαίδευσης (8 άτομα). Στην κατηγορία 

αυτή είχαν συμπεριληφθεί πρώην Υπουργοί Παιδείας και Πολιτισμού, πρώην 

πανεπιστημιακοί, και πρώην ή νυν αξιωματούχοι σε σημαντικές θέσεις στο χώρο της 

εκπαίδευσης, οι οποίοι είτε συμμετείχαν στο παρελθόν στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής 

πολιτικής ή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, είτε επηρεάζουν ακόμη τη λήψη τέτοιων 

αποφάσεων στην εκπαίδευση. 

 

Μια σειρά από γενικά κριτήρια είχαν καθοδηγήσει την επιλογή της ομάδας των ειδικών. 

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα: 

 Επιλογή κατά το δυνατόν ατόμων με αυξημένα μεταπτυχιακά προσόντα 

 Ισορροπία κατά το δυνατό στην αντιπροσώπευση ανδρών και γυναικών 

 Όχι περισσότερα από ένα άτομο για κάθε οργάνωση, φορέα ή ξεχωριστό κοινωνικό 

σύνολο ή οργανισμό 

 Αντιπροσώπευση όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης από την προδημοτική μέχρι και το 

λύκειο 

 

Πέρα από τους 50 Κύπριους ειδικούς σε θέματα εκπαίδευσης που συγκρότησαν την ομάδα 

των ειδικών για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας, είχε σχηματιστεί και μια δεύτερη ομάδα η 

οποία αποτελείτο από 3 διεθνούς φήμης εμπειρογνώμονες στον τομέα της εκπαίδευσης, οι οποίοι 

ήταν ταυτόχρονα και καλοί γνώστες της κυπριακής εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Ο σκοπός 

της συγκρότησης της ομάδας αυτής των ξένων εμπειρογνωμόνων, η οποία μάλιστα είχε εμπλακεί 

μόνο στο δεύτερο και τρίτο γύρο της έρευνας με το συγκεκριμένο τρόπο που επεξηγείται στη 

συνέχεια, ήταν ουσιαστικά ο έλεγχος της εγκυρότητας των αποτελεσμάτων. Οι εμπειρογνώμονες 

αυτοί ήταν οι καθηγητές Peter Ribbins του University of Birmingham, Robert Campbell του 

University of Warwick και Stephen Jacobson του University at Buffalo, New York. Οι δύο πρώτοι 
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είχαν δημοσιεύσει σε συνεργασία με Κύπριους πανεπιστημιακούς έρευνες για θέματα που 

σχετίζονταν με την κυπριακή εκπαιδευτική πραγματικότητα, ενώ όλοι είχαν διδάξει κατά καιρούς 

ως επισκέπτες καθηγητές στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής 

του Πανεπιστημίου Κύπρου, όπου και είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις πραγματικότητες που 

σχετίζονται με το κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα. Επιπρόσθετα και οι τρεις έχουν να 

παρουσιάσουν σημαντικό έργο στους τομείς της εκπαιδευτικής διοίκησης και ανάπτυξης 

προγραμμάτων σε διεθνές επίπεδο. 

 

Η συγκρότηση της ομάδας των ειδικών 

Αμέσως μετά την έγκριση του καταλόγου των 50 ειδικών από την ερευνητική επιτροπή, ο 

ερευνητής επικοινώνησε με τον κάθε ένα ξεχωριστά είτε τηλεφωνικά είτε μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου για να του απευθύνει τη σχετική πρόσκληση συμμετοχής στην έρευνα, η οποία 

παρουσιάζεται στο Παράρτημα Α. Η πρόσκληση αυτή περιλάμβανε μεταξύ άλλων σύντομη 

περιγραφή του ερευνητικού σχεδίου, επεξηγήσεις για τη συμμετοχή στην έρευνα και ένα 

ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για συμπλήρωσή της. 

Εκεί όπου ήταν δυνατό είχε επιδιωχθεί από την αρχή και προσωπική συνάντηση, αφού σε 

προηγούμενες παρόμοιες έρευνες Delphi είχε φανεί ότι η προσωπική επικοινωνία και επαφή είναι 

απαραίτητη για να διασφαλιστεί η δέσμευση των συμμετεχόντων για συμμετοχή σε όλα τα στάδια 

της έρευνας (Lowenstein, 1989).  

Δυο τρεις μέρες αργότερα ακολουθούσε δεύτερη τηλεφωνική επικοινωνία με κάθε άτομο 

για να δοθούν περαιτέρω διευκρινίσεις, να απαντηθούν τυχόν απορίες και να επιβεβαιωθεί η 

συμμετοχή του καθενός. Στην περίπτωση άρνησης κάποιου από τον αρχικό κατάλογο να 

συμμετάσχει στην έρευνα, ο ερευνητής απευθυνόταν σε άλλο πρόσωπο από την ίδια κατηγορία, 

μέχρι να συγκροτηθεί τελικά η ομάδα των 50 ειδικών. Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι τέτοια 

άρνηση παρουσιάστηκε μόνο σε 1-2 περιπτώσεις και αφορούσε άτομα τα οποία θα απουσίαζαν 
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στο εξωτερικό ή είχαν πολύ βεβαρημένο πρόγραμμα και υπερβολικό φόρτο εργασίας τη 

συγκεκριμένη περίοδο που θα διεξαγόταν η έρευνα. 

Κατά τη διάρκεια της πιο πάνω τηλεφωνικής επικοινωνίας επεξηγείτο σε αυτούς που 

αποδέχονταν τελικά την πρόσκληση η σημασία της έγκαιρης συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων 

σε κάθε γύρο μέσα στα καθορισμένα χρονικά πλαίσια, καθώς επίσης και η ανάγκη για συμμετοχή 

και στους τρεις γύρους της έρευνας (Wilhelm, 2001). Τους εζητείτο επίσης να επιλέξουν οι ίδιοι 

τον τρόπο που θα προτιμούσαν να συμμετάσχουν (διαδίκτυο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 

τηλεομοιότυπο), κοινοποιώντας στον ερευνητή τα απαραίτητα στοιχεία. Η ανάγκη για παροχή των 

πιο πάνω εναλλακτικών τρόπων συμμετοχής στην έρευνα προέκυψε λόγω της προφανούς 

δυσκολίας ή αδυναμίας που είχε ένα σημαντικό μέρος των ειδικών στην πρόσβαση και χρήση του 

διαδικτύου. 

Μετά από την επιβεβαίωση της συμμετοχής είχε αποσταλεί σε όλους ένα ευχαριστήριο 

σημείωμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεομοιότυπου, στο οποίο εκφράζονταν 

ευχαριστίες για την προθυμία τους να συμμετάσχουν στην έρευνα. Ταυτόχρονα έγιναν και οι 

ανάλογες διευθετήσεις για τον καθορισμό ραντεβού για τις ατομικές συνεντεύξεις του πρώτου 

γύρου της έρευνας.  

Παρόμοιες διευθετήσεις είχαν γίνει και για τη συγκρότηση της ομάδας των 3 ξένων 

εμπειρογνωμόνων, στους οποίους είχε αποσταλεί ξεχωριστή επιστολή-πρόσκληση η οποία 

παρουσιάζεται στο Παράρτημα Θ. 

 

Δημογραφικά στοιχεία 

Η ομάδα των Κυπρίων ειδικών που συμφώνησαν να συμμετάσχουν στην έρευνα 

αποτελείτο από 50 συνολικά άτομα. Στον πρώτο γύρο έλαβαν μέρος και τα 50 άτομα. Στο δεύτερο 

γύρο συμμετείχαν 43 άτομα ή ποσοστό 86% αυτών που έλαβαν μέρος στον πρώτο γύρο. Στον 

τρίτο γύρο συμμετείχαν 41 άτομα ή ποσοστό 95% αυτών που έλαβαν μέρος στο δεύτερο γύρο. 
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Από τα στοιχεία αυτά φαίνεται ότι το ποσοστό συμμετοχής ήταν αρκετά ψηλό, ενώ θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι αυτοί που αποχώρησαν σε κάποιο γύρο δεν προέρχονταν μόνο από μια υποομάδα 

αλλά κατανέμονταν ανάλογα και στις πέντε υποομάδες. Αναλυτικά τα στοιχεία αυτά φαίνονται 

στον επόμενο πίνακα. 

Πίνακας 3.1. Οι συμμετέχοντες σε κάθε γύρο της έρευνας 

 Αξιωμ/χοι ΥΠΠ Παν/μιακοί Εκπαιδευτικοί Κοινωνία Άτομα Σύνολο 

Γύρος 1 

Γύρος 2 

Γύρος 3 

11 

9 

8 

9 

8 

8 

11 

10 

10 

11 

9 

8 

8 

7 

7 

50 

43 

41 

 

Η ομάδα των 50 ειδικών αποτελείτο από 37 άντρες και 13 γυναίκες. Από αυτούς οι 23 

κατείχαν διδακτορικό τίτλο, οι 15 είχαν μεταπτυχιακό τίτλο επιπέδου ΜΑ και οι υπόλοιποι 12 

ήταν κάτοχοι πρώτου πανεπιστημιακού τίτλου.  

 

Η συλλογή των δεδομένων 

Η παρουσίαση της διαδικασίας που σχετίζεται με τη συλλογή των δεδομένων έχει 

οργανωθεί γύρω από πέντε επιμέρους ενότητες. Η πρώτη ενότητα παρουσιάζει τα μέσα συλλογής 

δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν, η δεύτερη περιγράφει τη διαδικασία ετοιμασίας και 

προκαταρκτικού ελέγχου της εγκυρότητας περιεχομένου των μέσων αυτών, η τρίτη αναφέρεται 

στη μετατροπή των ερωτηματολογίων του δεύτερου και τρίτου γύρου σε ηλεκτρονική μορφή, 

ώστε να μπορούν να συμπληρωθούν μέσω του διαδικτύου, η τέταρτη παρουσιάζει το 

χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του όλου ερευνητικού εγχειρήματος και η τελευταία ενότητα αναλύει 

λεπτομερώς τα διάφορα στάδια συλλογής των δεδομένων. 

 

Μά
ριο
ς Σ

. Σ
τυ
λια
νίδ
ης



 

 142 

Μέσα συλλογής δεδομένων 

Στα μέσα συλλογής των δεδομένων περιλαμβάνονται το ερωτηματολόγιο που 

χρησιμοποιήθηκε για τις ατομικές συνεντεύξεις του πρώτου γύρου, το ερωτηματολόγιο του 

δεύτερου γύρου, το ερωτηματολόγιο του τρίτου γύρου και το ερωτηματολόγιο για τις ατομικές 

συνεντεύξεις στο τελικό στάδιο κρίσης και αξιολόγησης της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε. Τα 

ερωτηματολόγια του δεύτερου και του τρίτου γύρου είχαν επίσης μεταφραστεί στην αγγλική 

γλώσσα για να συμπληρωθούν από τους ξένους εμπειρογνώμονες. Όλα τα ερωτηματολόγια είχαν 

αρχικά ετοιμαστεί από τον ερευνητή και είχαν ελεγχθεί από την ερευνητική επιτροπή. Είναι 

γνωστό ότι στις έρευνες Delphi τα αποτελέσματα που προκύπτουν από ένα ερωτηματολόγιο που 

προηγείται, συνήθως καθορίζουν και το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου που ακολουθεί 

(Bordeaux, 2001). Υιοθετώντας την πρακτική αυτή και στην παρούσα έρευνα, τα αποτελέσματα 

που είχαν προκύψει από τις συνεντεύξεις του πρώτου γύρου είχαν καθορίσει το περιεχόμενο του 

ερωτηματολογίου στο δεύτερο γύρο, ενώ τα αποτελέσματα που είχαν προκύψει από το 

ερωτηματολόγιο του δεύτερου γύρου είχαν χρησιμοποιηθεί για την ετοιμασία του 

ερωτηματολογίου στον τρίτο γύρο. Καθοριστικό ρόλο βέβαια στη διαμόρφωση των πιο πάνω 

ερωτηματολογίων διεδραμάτισαν τα ερευνητικά ερωτήματα. 

 

Έλεγχος εγκυρότητας περιεχομένου και δοκιμαστική χορήγηση ερωτηματολογίων 

Ο προκαταρκτικός έλεγχος της εγκυρότητας περιεχομένου αφορούσε όλα τα μέσα που 

είχαν χρησιμοποιηθεί για τη συλλογή των δεδομένων, τόσο στους τρεις γύρους της έρευνας όσο 

και αργότερα στο στάδιο της αξιολόγησης της διαδικασίας, και απέβλεπε ουσιαστικά στο να 

ελεγχθεί κατά πόσο οι ερωτήσεις που περιέχονταν σε αυτά αντιπροσώπευαν το περιεχόμενο για το 

οποίο τα μέσα αυτά είχαν σχεδιαστεί να μετρήσουν (Kyriakides, 2004). Σε κάθε μια από τις 

περιπτώσεις αυτές ο ερευνητής, αφού διαμόρφωνε προκαταρκτικά τα ερωτηματολόγια, τα 

κοινοποιούσε ξεχωριστά στα τρία μέλη της ερευνητικής επιτροπής για ένα πρώτο έλεγχο της 
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εγκυρότητας περιεχομένου και για υποβολή σχολίων και εισηγήσεων με σκοπό τη βελτίωσή τους. 

Ανάλογα με την ανατροφοδότηση που δινόταν γίνονταν οι αναγκαίες αλλαγές και αφού 

ετοιμαζόταν το τελικό ερωτηματολόγιο αυτό στελνόταν ξανά στην ερευνητική επιτροπή για 

τελική έγκριση. Μετά την τελική έγκριση τα ερωτηματολόγια συμπληρώνονταν δοκιμαστικά από 

τρία άτομα που δεν συμμετείχαν στην έρευνα για να διαπιστωθούν τυχόν αδυναμίες και 

προβλήματα. Τα άτομα αυτά αποτελούνταν από δύο εκπαιδευτικούς και ένα πτυχιούχο 

πληροφορικής. Με βάση τις παρατηρήσεις που γίνονταν και σε συνεννόηση και πάλι με την 

ερευνητική επιτροπή διαμορφωνόταν ανάλογα το τελικό ερωτηματολόγιο. Στη διαδικασία αυτή 

της δοκιμαστικής χορήγησης καταβαλλόταν ιδιαίτερη προσπάθεια για να βελτιωθεί μεταξύ άλλων 

το ύφος και η γλωσσική σαφήνεια των οδηγιών, η διατύπωση, η πρακτικότητα και η λογική 

αλληλουχία των ερωτήσεων, καθώς επίσης και η αποτελεσματικότητα των κλιμάκων μέτρησης 

που χρησιμοποιούνταν. Επιπρόσθετα στην περίπτωση της μετάφρασης των ερωτηματολογίων του 

δεύτερου και τρίτου γύρου στην αγγλική γλώσσα γινόταν και έλεγχος της μετάφρασης από 

πτυχιούχο αγγλικής φιλολογίας. 

 

Μεταφορά των ερωτηματολογίων στο διαδίκτυο 

Στην περίπτωση του δεύτερου και τρίτου γύρου τα ερωτηματολόγια είχαν διαμορφωθεί σε 

ηλεκτρονική μορφή για συμπλήρωση μέσω του διαδικτύου, όπως προέβλεπε και ο αρχικός 

σχεδιασμός της έρευνας. Επειδή όμως από την αρχή είχε διαφανεί ότι ένα σημαντικό μέρος των 

ειδικών δεν προτιμούσε τη διαδικασία αυτή, λόγω δυσκολιών πρόσβασης και χρήσης του 

διαδικτύου, αποφασίστηκε όπως δοθεί σε αυτούς η ευχέρεια συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων 

σε έντυπη μορφή, ενώ οι υπόλοιποι να λάβουν μέρος στην έρευνα μέσω του διαδικτύου. 

Η μετατροπή του ερωτηματολογίου από έντυπη σε ηλεκτρονική μορφή έγινε με τη βοήθεια 

προγραμματιστή, ο οποίος ετοίμασε εξειδικευμένο πρόγραμμα χρησιμοποιώντας τη γλώσσα 

προγραμματισμού HTML. Η προσπάθεια αυτή στόχευε στην ετοιμασία ενός κατάλληλου και 
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εύχρηστου προγράμματος που θα εξοικονομούσε τελικά χρήμα και χρόνο με τη σμίκρυνση του 

χρονικού διαστήματος που θα ήταν αναγκαίο για τη συλλογή των δεδομένων, την ελάττωση του 

χρόνου και της προσπάθειας που θα ήταν υποχρεωμένοι να καταβάλουν οι πολυάσχολοι 

επαγγελματίες που συμμετείχαν στην έρευνα, και την αποφυγή των εκτυπωτικών και 

ταχυδρομικών εξόδων (Cabaniss, 2001).  

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος και την τοποθέτηση των ερωτηματολογίων στο 

διαδίκτυο σε ειδικό ιστοχώρο που διέθετε το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, ακολουθούσε 

δοκιμαστική συμπλήρωση από τρία άτομα που δεν συμμετείχαν στην έρευνα. Ανάλογα με τις 

παρατηρήσεις που προέκυπταν και τα κενά που σημειώνονταν, γίνονταν και οι αναγκαίες 

βελτιώσεις όσον αφορά κυρίως την εμφάνιση, τη λειτουργικότητα και την ευκολία πλοήγησης στο 

πρόγραμμα, καθώς επίσης και τον τρόπο καταχώρισης και συγκέντρωσης των αποτελεσμάτων. 

 

Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της έρευνας 

Η έρευνα είχε ξεκινήσει το Νοέμβρη του 2002. Μέχρι τις αρχές Ιανουαρίου 2003 είχαν 

ολοκληρωθεί και οι 50 ατομικές συνεντεύξεις που προνοούσε ο ερευνητικός σχεδιασμός, ενώ 

ταυτόχρονα εξελισσόταν και η διαδικασία απομαγνητοφώνησης και ανάλυσης του περιεχομένου 

των συνεντεύξεων. Η διαδικασία αυτή κράτησε μέχρι και το τέλος του Γενάρη, ενώ μέχρι το τέλος 

Φεβρουαρίου ήταν έτοιμο το τελικό ερωτηματολόγιο του πρώτου γύρου τόσο σε έντυπη όσο και 

σε ηλεκτρονική μορφή για συμπλήρωση μέσω του διαδικτύου. Στις 3 Μαρτίου ξεκίνησε ο 

δεύτερος γύρος που κράτησε μέχρι και το τέλος του μήνα. Αμέσως μετά άρχισε η επεξεργασία 

των αποτελεσμάτων του δεύτερου γύρου και η ετοιμασία του ερωτηματολογίου για τον επόμενο 

γύρο. Στις 5 Μαϊου ξεκίνησε ο τρίτος γύρος της έρευνας, ο οποίος και ολοκληρώθηκε μέσα στο 

δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιούνη. Αμέσως μετά ακολούθησαν οι 4 συνεντεύξεις για σχολιασμό 

της όλης διαδικασίας που ακολουθήθηκε στη συλλογή των δεδομένων. Το χρονοδιάγραμμα 

εφαρμογής του ερευνητικού σχεδιασμού φαίνεται στο Γράφημα 3.1. 
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Για τη διεκπεραίωση του κάθε γύρου ήταν αναγκαία η ετοιμασία του σχετικού 

ερωτηματολογίου, ο προκαταρκτικός έλεγχός του σε συνεννόηση με την ερευνητική επιτροπή, η 

ετοιμασία του τελικού ερωτηματολογίου τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή, η τελική 

χορήγησή του, η συμπλήρωσή του και η συγκέντρωση και επεξεργασία των αποτελεσμάτων. Όλα 

τούτα απαιτούσαν βέβαια αρκετό χρόνο, καταβαλλόταν όμως ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε να μην 

παρουσιάζονται χάσματα ή κενά μεταξύ των διαφόρων σταδίων της έρευνας, για να περιοριστεί 

έτσι στο ελάχιστο και η πιθανότητα μείωσης του ενδιαφέροντος από μέρους των συμμετεχόντων. 

 

Η διαδικασία συλλογής δεδομένων σε έξι στάδια 

Η έρευνα είχε επιδιώξει να δώσει απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα που είχαν τεθεί 

από την αρχή, με την εμπλοκή μιας ομάδας ειδικών στο θέμα που διερευνάται, ακολουθώντας τη 

διαδικασία που εισηγείται η τεχνική Delphi, εμπλουτισμένη βέβαια και με διάφορα άλλα μέσα 

συλλογής δεδομένων, όπως είναι η ατομική συνέντευξη. Αναλυτικά η εφαρμογή της όλης 

ερευνητικής προσπάθειας πέρασε μέσα από τα ακόλουθα έξι γενικά στάδια, τα οποία και 

παρουσιάζονται συνοπτικά στο Γράφημα 3.1, μαζί με το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής. 
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 Συμπλήρωση του νέου ερωτηματολογίου είτε μέσω διαδικτύου 

είτε σε έντυπη μορφή από τους Κύπριους ειδικούς: 

- Ελεγχόμενη ανατροφοδότηση για τις κρίσεις της ομάδας 

στον προηγούμενο γύρο και ευκαιρία για τελική κρίση 

- κρίση του βαθμού δυσκολίας του κάθε προβλήματος και του 

βαθμού επιθυμίας να συμβεί η κάθε αλλαγή 

- κρίση των γενικών κατηγοριών (βαθμός πιθανότητας, 

επιθυμίας και επίδρασης) 

-  Διατύπωση ελεύθερων σχολίων  

 Συμπλήρωση του ίδιου ερωτηματολογίου και από τους 3 ξένους  

Στάδιο 1 
Συγκρότηση ομάδας 

ειδικών 

Στάδιο 2 
Ατομικές συνεντεύξεις 

πρώτου γύρου 

Στάδιο 4 
Συμπλήρωση 

ερωτηματολογίου 

τρίτου γύρου 

Στάδιο 5 
Απόψεις για την 

τεχνική Delphi  

Οκτώβριος 

Νοέμβριος 

Νοέμβριος 

Δεκέμβριος 

Ιανουάριος 

Φεβρουάριος 

Μάιος 

Ιούνιος 

Ιούλιος 

Στάδιο 6 
Τελική συγκέντρωση και 

ανάλυση δεδομένων 
Ιούλιος+ 

 Συγκρότηση ομάδας 50 ειδικών 

 Ετοιμασία ερωτηματολογίου για συνεντεύξεις και έλεγχος 

εγκυρότητας περιεχομένου από ερευνητική επιτροπή  

 Δοκιμαστική χορήγηση – αναθεώρηση 

 Επικοινωνία με  3 ξένους εμπειρογνώμονες για ξεχωριστή 

συμμετοχή στο δεύτερο και τρίτο γύρο της έρευνας 

 Ατομικές συνεντεύξεις  για δημιουργία καταλόγου στρατηγικών 

προληπτικής αντιμετώπισης, προβλέψεων για πιθανά 

προβλήματα και αλλαγές-ιδεοθύελλα 

 Ανάπτυξη ερωτηματολογίου και έλεγχος εγκυρότητας 

περιεχομένου από ερευνητική επιτροπή 

 Δοκιμαστική χορήγηση – αναθεώρηση 
 Μετάφραση του ερωτηματολογίου στα αγγλικά και έλεγχος 
 Μετατροπή του ελληνικού ερωτηματολογίου σε  ηλεκτρονική 

μορφή για συμπλήρωση μέσω διαδικτύου - προκαταρκτικός 

έλεγχος – βελτίωση 

 Ημιδομημένες συνεντεύξεις για σχολιασμό της διαδικασίας 

Delphi (4 άτομα) 

Στάδιο 3 
Συμπλήρωση 

ερωτηματολογίου  

δεύτερου γύρου 

 Συμπλήρωση ερωτηματολογίου είτε μέσω διαδικτύου είτε σε 

έντυπη μορφή για κρίση από τους Κύπριους ειδικούς: 

- του βαθμού αναγκαιότητας των στρατηγικών 

- του βαθμού πιθανότητας να εμφανιστούν τα προβλήματα 

και οι αλλαγές μέχρι το 2020 

 Ταυτόχρονη συμπλήρωση από τους 3 ξένους εμπειρογνώμονες 

 Επεξεργασία αποτελεσμάτων Κυπρίων, εντοπισμός των 

επικρατέστερων δηλώσεων, ανάπτυξη νέου ερωτηματολογίου και 

έλεγχος εγκυρότητας περιεχομένου από ερευνητική επιτροπή 

 Δοκιμαστική χορήγηση και αναθεώρηση 
 Μετάφραση του ερωτηματολογίου στα αγγλικά και έλεγχος 
 Μετατροπή του ελληνικού ερωτηματολογίου σε  ηλεκτρονική 

μορφή για συμπλήρωση μέσω διαδικτύου – δοκιμαστική 

συμπλήρωση - βελτίωση 

Μάρτιος 

Απρίλιος 

Γράφημα 3.1. Τα στάδια της έρευνας και χρονοδιάγραμμα εφαρμογής 
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Στάδιο 1: Συγκρότηση της ομάδας των ειδικών 

Στο στάδιο αυτό είχε γίνει η συγκρότηση της ομάδας των 50 ειδικών σύμφωνα με τα 

βασικά κριτήρια που έχουν παρουσιασθεί προηγουμένως. Στην ομάδα αυτή συμμετείχαν τελικά 8 

μέχρι 11 άτομα σε κάθε μια από τις 5 υποομάδες που είχαν καθοριστεί, στις οποίες 

συμπεριλαμβάνονταν η ανώτατη ιεραρχία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, οι 

πανεπιστημιακοί, οι εκπαιδευτικοί, εκπρόσωποι διαφόρων κοινωνικών φορέων και μεμονωμένα 

άτομα με σημαντικές εμπειρίες στο χώρο της κυπριακής εκπαίδευσης.  

Μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για συμμετοχή (βλέπε Παράρτημα Α) σε κάθε ένα 

από τα μέλη της ομάδας των ειδικών και την επιβεβαίωση της πρόθεσης για συμμετοχή στην 

έρευνα, γίνονταν διευθετήσεις σε ατομικό επίπεδο για τον καθορισμό του χώρου και του χρόνου 

για τις συνεντεύξεις του πρώτου γύρου. Με βάση τις διευθετήσεις αυτές τοποθετήθηκαν όλα τα 

ραντεβού για τις συνεντεύξεις σε ένα συνοπτικό ημερολόγιο, δημιουργήθηκε ο τελικός κατάλογος 

με τα ονόματα, τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, τα τηλέφωνα και τα τηλεομοιότυπα κάθε 

συμμετέχοντα, ενώ ετοιμάστηκε και στάλθηκε σε όλους ένα ευχαριστήριο σημείωμα για τη 

συμμετοχή τους. Στο ίδιο σημείωμα γινόταν επίσης επιβεβαίωση του ραντεβού για τη συνέντευξη, 

ενώ ταυτόχρονα κοινοποιούνταν οι τρεις βασικές ερωτήσεις της συνέντευξης για σκοπούς 

καλύτερης προετοιμασίας. Οι ερωτήσεις αυτές (βλέπε Παράρτημα Δ), είχαν προηγουμένως 

οριστικοποιηθεί σε συνεννόηση με τα μέλη της ερευνητικής επιτροπής. 

Παράλληλα με τις πιο πάνω προσπάθειες για συγκρότηση της ομάδας των Κυπρίων 

ειδικών έγιναν παρόμοιες διευθετήσεις και για τη δημιουργία της ομάδας με τους 3 ξένους 

εμπειρογνώμονες, στους οποίους είχε αποσταλεί ξεχωριστή επιστολή-πρόσκληση (βλέπε 

Παράρτημα Θ). Η πρόσκληση έγινε τελικά αποδεκτή και από τους 3 εμπειρογνώμονες και 

συμφωνήθηκε να υπάρξει ξανά επικοινωνία μαζί τους όταν θα είναι έτοιμο το ερωτηματολόγιο 

του δεύτερου γύρου της έρευνας. Η επικοινωνία με τους ξένους ειδικούς γινόταν μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
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Στάδιο 2: Συνεντεύξεις πρώτου γύρου 

Μετά τις διευθετήσεις για τη συγκρότηση της ομάδας των ειδικών είχε αρχίσει ο πρώτος 

γύρος της έρευνας, ο οποίος θεωρείται ως ο πιο καθοριστικός για την επιτυχία της όλης 

ερευνητικής προσπάθειας στις έρευνες Delphi (Lang, 2000). Είναι βέβαια γνωστό ότι η τεχνική 

Delphi είναι κατά κύριο λόγο μια ποιοτική προσέγγιση (Linstone & Turoff, 1975), στον πρώτο 

γύρο της οποίας μάλιστα γίνεται συνήθως χρήση γραπτού ερωτηματολογίου για συμπλήρωση από 

τους συμμετέχοντες, με στόχο την εκμαίευση των βασικών εκείνων δηλώσεων που θα 

αποτελέσουν τη βάση των ερωτηματολογίων για τους επόμενους γύρους. Στην παρούσα έρευνα 

είχε αποφασισθεί να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο αυτή η προσέγγιση με την εκμαίευση των 

δηλώσεων αυτών μέσα από ατομικές συνεντεύξεις, γιατί έτσι θα εμπλουτιζόταν περαιτέρω η όλη 

διαδικασία με επιπρόσθετα ποιοτικά στοιχεία και δεδομένα, θα δινόταν η ευκαιρία στους 

συμμετέχοντες να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους και να ζητήσουν τυχόν επεξηγήσεις και 

διευκρινίσεις από τον ερευνητή, ενώ παράλληλα θα ενδυναμωνόταν περαιτέρω η προσωπική 

επικοινωνία μεταξύ ερευνητή και συμμετεχόντων, στοιχείο που θεωρείται πολύ σημαντικό για την 

περαιτέρω ενίσχυση της δέσμευσης και έμμεσης υποχρέωσης των ειδικών για συμμετοχή σε όλα 

τα στάδια της έρευνας (Lowenstein, 1989). Είχε κριθεί ότι η προσωπική επικοινωνία με τον κάθε 

συμμετέχοντα μέσω των συνεντεύξεων θα εξασφάλιζε σε μεγαλύτερο βαθμό τη δέσμευσή του να 

ανταποκριθεί τόσο στη φύση των ερωτήσεων του γύρου αυτού όσο και στα ερωτηματολόγια των 

επόμενων γύρων, παρά η απλή αποστολή σε αυτόν από τα πρώτα στάδια της έρευνας ενός 

ανοικτού ερωτηματολογίου για συμπλήρωση.  

Οι ατομικές συνεντεύξεις στόχευαν με την υποβοήθηση της τεχνικής της ιδεοθύελλας και 

με την αλληλεπίδραση του ερευνητή με τους συμμετέχοντες, να φέρουν στην επιφάνεια τις πιο 

αναγκαίες στρατηγικές προληπτικής εκπαιδευτικής πολιτικής για αντιμετώπιση του μέλλοντος του 

κυπριακού σχολείου, καθώς επίσης συγκεκριμένα προβλήματα και αλλαγές που είναι πιθανόν να 

επισυμβούν στο μελλοντικό κυπριακό σχολείο μέχρι το έτος 2020. Οι ερωτήσεις που 
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υποβάλλονταν κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων (βλέπε Παράρτημα Δ) βασίζονταν πάνω στα 

ερευνητικά ερωτήματα, ήταν ανοικτού τύπου και προϋπέθεταν τη δημιουργική σκέψη από μέρους 

των συμμετασχόντων με μια διάθεση διόρασης, προθέασης και πρόγνωσης του μέλλοντος. 

Οι συνεντεύξεις ξεκίνησαν στις 21 Νοεμβρίου 2002 και συνεχίστηκαν μέχρι τις 10 

Ιανουαρίου 2003. Όλες οι συνεντεύξεις είχαν ηχογραφηθεί με την άδεια των συμμετεχόντων και 

απομαγνητοφωνούνταν σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την πραγματοποίησή τους. Για 

διευκόλυνση στην καταγραφή και ανάλυση του περιεχομένου των συνεντεύξεων είχε αναπτυχθεί 

από τον ερευνητή συγκεκριμένο έντυπο πάνω στο οποίο αναγράφονταν τόσο οι βασικές 

ερωτήσεις της συνέντευξης όσο και πιθανοί παράμετροι των απαντήσεων, με χώρο για έλεγχο και 

επιπρόσθετες σημειώσεις ή παρατηρήσεις (βλέπε Παράρτημα Δ). Το συμπληρωμένο αυτό έντυπο 

μαζί με το γραπτό κείμενο της απομαγνητοφωνημένης συνέντευξης κάθε συμμετέχοντα 

αποτέλεσαν τη βάση για την ανάλυση του υλικού που προέκυψε και τον εντοπισμό των δηλώσεων 

που θα χρησιμοποιούνταν στην ετοιμασία του ερωτηματολογίου για τον επόμενο γύρο. Αφού 

γινόταν μια πρώτη ανάγνωση των κειμένων, ακολουθούσε δεύτερη ανάγνωση με υπογράμμιση 

αυτή τη φορά των βασικών λέξεων ή φράσεων ή ιδεών που απαντούσαν στις τρεις βασικές 

ερωτήσεις της συνέντευξης. Το υλικό που προέκυπτε μετατρεπόταν αργότερα σε συγκεκριμένες 

δηλώσεις που εντάσσονταν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αφορούσε τις 

δηλώσεις εκείνες που αναφέρονταν σε συγκεκριμένες στρατηγικές για προληπτική αντιμετώπιση 

του μέλλοντος του κυπριακού σχολείου. Η δεύτερη κατηγορία σχετιζόταν με τις δηλώσεις εκείνες 

που αφορούσαν συγκεκριμένα προβλήματα που ήταν πιθανό να αντιμετωπίσει το κυπριακό 

σχολείο μέχρι το έτος 2020, ενώ η τρίτη κατηγορία περιλάμβανε τις δηλώσεις εκείνες που 

αναφέρονταν σε συγκεκριμένες αλλαγές που ήταν πιθανό να επισυμβούν στο κυπριακό σχολείο 

την ίδια περίοδο. Λόγω του μεγάλου αριθμού των δηλώσεων που περιλάμβανε η κατηγορία αυτή, 

επιχειρήθηκε μια περαιτέρω ανάλυση και ομαδοποίηση των δηλώσεων αυτών σε επιμέρους 

ομάδες ανάλογα με το περιεχόμενό τους. Τελικά οι προβλέψεις για πιθανές μελλοντικές αλλαγές 
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χωρίστηκαν σε τέσσερις επιμέρους ομάδες, η κάθε μια από τις οποίες αφορούσε αλλαγές που 

σχετίζονταν με τη γενική λειτουργία και οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος, τη διδασκαλία 

και τη μάθηση, την υποδομή και τους πόρους, και τους εκπαιδευτικούς. Όλες οι πιο πάνω γενικές 

κατηγορίες και υποομάδες δηλώσεων, όπως προέκυψαν από την ανάλυση του περιεχομένου των 

συνεντεύξεων,  αποτέλεσαν το βασικό πυρήνα, πάνω στον οποίο στηρίχθηκε η ετοιμασία του 

ερωτηματολογίου για τον επόμενο γύρο. 

 

Στάδιο 3: Ερωτηματολόγιο δεύτερου γύρου 

Το ερωτηματολόγιο για το δεύτερο γύρο της έρευνας είχε ετοιμαστεί με βάση τα 

αποτελέσματα των συνεντεύξεων του πρώτου γύρου, με στόχο να δώσει μια μορφή 

ανατροφοδότησης στους συμμετέχοντες για τα αποτελέσματα του προηγούμενου γύρου και 

παράλληλα να τους καλέσει να κρίνουν τις δηλώσεις που είχαν προκύψει στη βάση 

συγκεκριμένων κριτηρίων. Το ερωτηματολόγιο αυτό αποτελείτο από τρία μέρη και είχε 

ετοιμαστεί τόσο σε έντυπη (βλέπε Παράρτημα Ε) όσο και σε ηλεκτρονική μορφή (Βλέπε 

Παράρτημα Ζ). Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονταν οι δηλώσεις που αφορούσαν τις 16 προταθείσες 

από τους ειδικούς στον πρώτο γύρο στρατηγικές προληπτικής εκπαιδευτικής πολιτικής για 

αντιμετώπιση του μέλλοντος. Οι δηλώσεις αυτές έπρεπε να κριθούν από τους ειδικούς με κριτήριο 

το βαθμό αναγκαιότητάς τους σήμερα στην κυπριακή εκπαίδευση, χρησιμοποιώντας 

ισοδιαστημικές κλίμακες τύπου Likert, οι οποίες θεωρούνται ως το πιο κοινό εργαλείο για την 

ποσοτικοποίηση των απόψεων στις έρευνες Delphi (Murray & Hammons, 1995). Οι κλίμακες 

αυτές ήταν 5 διαβαθμίσεων με το 1 να δηλώνει ελάχιστο και το 5 μέγιστο βαθμό αναγκαιότητας. 

Στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου περιλαμβάνονταν 20 δηλώσεις που περιέγραφαν 

τα ισάριθμα πιθανά μελλοντικά προβλήματα που είχαν προκύψει στις συνεντεύξεις. Οι δηλώσεις 

αυτές έπρεπε να κριθούν από τους ειδικούς με κριτήριο το βαθμό πιθανότητας να εμφανιστούν 
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στο κυπριακό σχολείο μέχρι το 2020, χρησιμοποιώντας και πάλι ισοδιαστημικές κλίμακες 5 

διαβαθμίσεων. Στην περίπτωση αυτή το 1 εσήμαινε ελάχιστο και το 5 μέγιστο βαθμό πιθανότητας. 

Στο τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου περιλαμβάνονταν οι προβλέψεις των ειδικών για τις 

μελλοντικές αλλαγές στην εκπαίδευση, ομαδοποιημένες σε τέσσερις γενικές κατηγορίες, οι οποίες 

αναφέρονταν στη γενική λειτουργία/οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος, τη 

διδασκαλία/μάθηση, την υποδομή/πόρους και το εκπαιδευτικό δυναμικό. Βασική επιδίωξη του 

μέρους αυτού του ερωτηματολογίου ήταν να καλέσει τους συμμετέχοντες να κρίνουν τις 

μελλοντικές αλλαγές με κριτήριο το βαθμό πιθανότητας να επισυμβούν στο κυπριακό σχολείο 

μέχρι το έτος 2020. 

Το ερωτηματολόγιο του δεύτερου γύρου κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες με 

συνοδευτική επιστολή που στάληκε στις 3 Μαρτίου 2003 (βλέπε Παράρτημα Γ), είτε με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είτε με τηλεομοιότυπο. Στην επιστολή αυτή δίνονταν οδηγίες για 

πρόσβαση στο ερωτηματολόγιο μέσω του διαδικτύου στον ιστοχώρο που είχε δημιουργηθεί ειδικά 

για το σκοπό αυτό στη διεύθυνση: http://web.soe.ucy.ac.cy/delphi. Η πρόσβαση στο 

ερωτηματολόγιο επιτρεπόταν μόνο για τους συμμετέχοντες οι οποίοι είχαν εφοδιαστεί με 

ατομικούς κωδικούς που αναγράφονταν επίσης στη συνοδευτική επιστολή που τους είχε σταλεί. 

Μετά την πρόσβαση παρουσιάζονταν απλές οδηγίες, που υποβοηθούσαν τη συμπλήρωση και 

αποστολή των απαντήσεων μέσω του διαδικτύου, ενώ υπήρχε επιπρόσθετα και ειδικό μέρος για 

βοήθεια στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. 

Σε όσους είχαν δηλώσει από την αρχή ότι δεν είχαν την ευχέρεια ή τη δυνατότητα χρήσης 

του διαδικτύου και οι οποίοι ανέρχονταν τελικά στους 25 είχε αποσταλεί η συνοδευτική επιστολή 

μαζί με το ερωτηματολόγιο στην έντυπή του μορφή, είτε προσωπικά είτε μέσω τηλεομοιοτυπικής 

συσκευής. Όλοι ανεξαιρέτως οι συμμετέχοντες είχαν εφοδιαστεί με ένα κωδικό αριθμό, ο οποίος 

αναγραφόταν και στα αντίστοιχα ερωτηματολόγια που ήταν σε έντυπη μορφή (Lang, 2000), για 

σκοπούς ετοιμασίας των προσωπικών ερωτηματολογίων του τρίτου γύρου, στα οποία έπρεπε να 
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φαίνονται και οι ατομικές επιλογές του καθενός στο δεύτερο γύρο, όπως προνοούσε ο ερευνητικός 

σχεδιασμός της τεχνικής Delphi. Ο κωδικός αυτός αποτελούσε ταυτόχρονα και τον κωδικό 

πρόσβασης στον ειδικό ιστοχώρο για το κάθε μέλος της ομάδας που θα επιθυμούσε τελικά να 

συμμετάσχει στην έρευνα μέσω του διαδικτύου. Στην περίπτωση αυτή το πρόγραμμα επέτρεπε 

στον ερευνητή να γνωρίζει ποιες απαντήσεις αντιστοιχούσαν σε κάθε κωδικό.  

Στα μέσα του Μάρτη στάληκε ένα μήνυμα υπενθύμισης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή 

τηλεομοιότυπο για συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Μέχρι το τέλος του μήνα που 

τερματίστηκε ο γύρος αυτός είχαν παραληφθεί 23 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια σε έντυπη 

μορφή, ενώ άλλα 20 είχαν συμπληρωθεί μέσω του διαδικτύου. 

Κατά τη διάρκεια επίσης του γύρου αυτού είχαν αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

και τα αντίστοιχα ερωτηματολόγια για τους ξένους εμπειρογνώμονες (βλέπε Παράρτημα Ι) μαζί 

με συνοδευτική επιστολή (βλέπε Παράρτημα Θ). Μέχρι το τέλος του Μάρτη είχαν παραληφθεί 

συμπληρωμένα και τα 3 ερωτηματολόγια που είχαν σταλεί. 

 

Στάδιο 4: Ερωτηματολόγιο τρίτου γύρου 

Στον τρίτο και τελευταίο γύρο της διαδικασίας Delphi εφαρμόστηκε η πρακτική της 

ανασύνθεσης και μείωσης ταυτόχρονα των δεδομένων, ώστε αυτά να περιοριστούν στις 

επικρατέστερες δηλώσεις και να μπορούν έτσι πιο εύκολα να απαντηθούν, αλλά και να 

επεξεργαστούν (Bordeaux, 2001˙ Schmidt κ.ά., 2001). Βασική επιδίωξη στο γύρο αυτό ήταν να 

δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στους συμμετέχοντες να σκεφτούν ξανά τις απαντήσεις τους και να 

κάνουν τις τελικές επιλογές τους, αφού πρώτα πάρουν την αναγκαία ανατροφοδότηση όσον 

αφορά τις ατομικές και ομαδικές επιλογές του δεύτερου γύρου. Η ανατροφοδότηση αυτή όσον 

αφορά τις επιλογές της ομάδας δινόταν μέσα από τη διάμεσο των επιλογών, γιατί αυτή κυρίως 

χρησιμοποιείται στις έρευνες Delphi για σκοπούς καλύτερης ανατροφοδότησης της ομάδας 
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(Cabaniss, 2001), αφού θεωρείται ότι εκφράζει καλύτερα τη σύγκλιση των επιμέρους απόψεων 

(Rowe, κ.ά., 1991). 

Παράλληλα, ο γύρος αυτός προχωρούσε ακόμα ένα βήμα πιο πέρα, αναζητώντας 

συγκεκριμένες επιπρόσθετες πληροφορίες, όπως είναι ο βαθμός δυσκολίας κάθε προβλήματος και 

ο βαθμός επιθυμίας για πραγματοποίηση κάθε αλλαγής, δίνοντας ταυτόχρονα την ευκαιρία στους 

συμμετέχοντες να καταγράψουν τυχόν σχόλια τους. Ακόμη ένα χαρακτηριστικό στο γύρο αυτό 

ήταν και η προσπάθεια που είχε καταβληθεί στην περίπτωση των δηλώσεων που αφορούσαν 

μελλοντικές αλλαγές, ώστε αυτές να επεξεργαστούν περαιτέρω σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 

προηγούμενου γύρου και να οργανωθούν γύρω από συγκεκριμένες θεματικές, όπως επεξηγείται 

στη συνέχεια. 

Το ερωτηματολόγιο του τρίτου γύρου αποτελείτο βασικά από τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος 

παρουσιάζονταν οι 11 επικρατέστερες στρατηγικές προληπτικής αντιμετώπισης του μέλλοντος 

του κυπριακού σχολείου, όπως αυτές είχαν προκύψει από τον προηγούμενο γύρο. Για κάθε 

στρατηγική δινόταν η διάμεσος των επιλογών της ομάδας των Κυπρίων ειδικών στον 

προηγούμενο γύρο όσον αφορά το βαθμό αναγκαιότητάς της, ενώ γινόταν παράλληλα υπενθύμιση 

για την ατομική αρχική επιλογή του κάθε συμμετέχοντα. Δινόταν έτσι η ευκαιρία στον κάθε ένα 

να σκεφτεί ξανά την απάντησή του και να σημειώσει ελεύθερα την τελική επιλογή του, η οποία 

μπορούσε να είναι είτε η ίδια η προηγούμενη είτε διαφοροποιημένη. Υπήρχε επίσης χώρος για να 

καταγραφούν πάνω σε προαιρετική βάση πιθανά σχόλια, για τις περιπτώσεις εκείνες των 

δηλώσεων στις οποίες υπήρχε έντονη διαφωνία με τη διάμεσο της ομάδας, επεξηγώντας τους 

λόγους μιας τέτοιας διαφωνίας. 

Στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου παρουσιάζονταν τα επικρατέστερα πιθανά 

μελλοντικά προβλήματα για το κυπριακό σχολείο, όπως αυτά είχαν προκύψει από τον 

προηγούμενο γύρο. Συγκεκριμένα είχαν συμπεριληφθεί τα 14 προβλήματα που είχαν 

συγκεντρώσει στον προηγούμενο γύρο μέσο όρο ίσο ή μεγαλύτερο από το 3 που αντιστοιχούσε 
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στη μέση τιμή της κλίμακας 1-5 που είχε χρησιμοποιηθεί, όσον αφορά την πιθανότητά τους να 

εμφανιστούν μέχρι το 2020. Για κάθε πρόβλημα δινόταν η διάμεσος των επιλογών της ομάδας των 

Κυπρίων ειδικών στον προηγούμενο γύρο όσον αφορά το βαθμό πιθανότητας, ενώ γινόταν 

παράλληλα υπενθύμιση για την ατομική αρχική επιλογή του κάθε συμμετέχοντα. Με τον τρόπο 

αυτό δινόταν η ευκαιρία στον κάθε συμμετέχοντα να σκεφτεί ξανά την απάντησή του και να 

σημειώσει ελεύθερα την τελική επιλογή του, είτε κρατώντας την προηγούμενη είτε 

διαφοροποιώντας την. Επιπρόσθετα, στο μέρος αυτό εζητείτο από τους συμμετέχοντες να 

σημειώσουν και το βαθμό δυσκολίας που εκτιμούσαν ότι θα έχει το κάθε πρόβλημα, 

χρησιμοποιώντας και πάλι την ισοδιαστημική κλίμακα 1-5. Υπήρχε επίσης χώρος για προαιρετική 

καταγραφή τυχόν σχολίων που θα επεξηγούσαν πιθανές διαφωνίες με τη διάμεσο των επιλογών 

της ομάδας. 

Στο τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου παρουσιάζονταν οι επικρατέστερες προβλέψεις για 

μελλοντικές αλλαγές στο κυπριακό σχολείο, οι οποίες είχαν συγκεντρώσει στον προηγούμενο 

γύρο μέσο όρο ίσο ή μεγαλύτερο από το 3 που αντιστοιχούσε στη μέση τιμή της κλίμακας 1-5 που 

είχε χρησιμοποιηθεί, όσον αφορά την πιθανότητά τους να επισυμβούν μέχρι το 2020. Για κάθε 

αλλαγή δινόταν η διάμεσος των επιλογών της ομάδας των Κυπρίων στον προηγούμενο γύρο όσον 

αφορά το βαθμό πιθανότητας, ενώ γινόταν παράλληλα υπενθύμιση για την ατομική αρχική 

επιλογή του κάθε συμμετέχοντα. Με τον τρόπο αυτό ο κάθε ένας είχε την ευκαιρία να σκεφτεί 

ξανά την απάντησή του και να σημειώσει ελεύθερα την τελική επιλογή του, επιμένοντας στην 

αρχική του ή διαφοροποιώντας την ανάλογα. Υπήρχε επίσης χώρος για να καταγραφούν πιθανά 

σχόλια στις περιπτώσεις εκείνες των δηλώσεων στις οποίες υπήρχε έντονη διαφωνία με τη 

διάμεσο των επιλογών της ομάδας, επεξηγώντας τους λόγους της διαφωνίας. Η καταγραφή των 

σχολίων ήταν πάνω σε προαιρετική βάση. Μαζί επίσης με το βαθμό πιθανότητας, στο μέρος αυτό, 

εζητείτο από τους συμμετέχοντες να σημειώσουν και το βαθμό επιθυμίας τους να συμβεί η κάθε 

αλλαγή, χρησιμοποιώντας αντίστοιχα την ίδια κλίμακα 1-5.  
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Λόγω του μεγάλου αριθμού των δηλώσεων στο μέρος αυτό καταβλήθηκε συστηματική 

προσπάθεια για περαιτέρω ανάλυση, σύνθεση και ομαδοποίηση των αλλαγών αυτών, ανάλογα με 

το περιεχόμενό τους και την ευρύτερη θεματική στην οποία αναφερόταν η κάθε μια. Η πρώτη 

προσπάθεια για μια τέτοια ομαδοποίηση έγινε από τον ερευνητή με βάση και τις γενικές τάσεις 

που είχαν επισημανθεί στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας όσον αφορά το μελλοντικό σχολείο. 

Για να περιοριστούν όμως στο ελάχιστο οι οποιεσδήποτε προκαταλήψεις από μέρους του 

ερευνητή, η ομαδοποίηση αυτή ελέγχθηκε από μια τετραμελή ομάδα ελέγχου που συγκροτήθηκε 

ειδικά για το σκοπό αυτό. Στην ομάδα αυτή συμμετείχαν 2 πανεπιστημιακοί και 2 εκπαιδευτικοί 

με σημαντικά μεταπτυχιακά προσόντα, οι οποίοι προέρχονταν από την ομάδα των συμμετεχόντων 

στην έρευνα. Μετά την υποβολή εισηγήσεων και τη σχετική ανταλλαγή απόψεων που 

ακολούθησε έγιναν οι αναγκαίες βελτιώσεις στην αρχική ομαδοποίηση και το αποτέλεσμα που 

προέκυψε στάλθηκε στην ερευνητική επιτροπή για τελικό έλεγχο. Μετά και τον έλεγχο αυτό 

καταλήξαμε σε 12 συγκεκριμένες κατηγορίες προβλέψεων, ενώ μερικές  από τις δηλώσεις που δεν 

μπορούσαν να ενταχθούν σε άλλες κατηγορίες συγκρότησαν μια δική τους ξεχωριστή κατηγορία. 

Οι γενικοί τίτλοι των 12 πιο πάνω κατηγοριών προβλέψεων για μελλοντικές αλλαγές 

παρουσιάζονταν στο τέλος του τρίτου μέρους του ερωτηματολογίου, για να κριθεί το περιεχόμενό 

τους όσον αφορά το βαθμό πιθανότητας να κυριαρχήσουν ως χαρακτηριστικά στο κυπριακό 

σχολείο μέχρι το 2020, το βαθμό επιθυμίας να κυριαρχήσουν και το βαθμό πιθανής επίδρασης στο 

εκπαιδευτικό σύστημα. Και στην περίπτωση αυτή είχε χρησιμοποιηθεί η ισοδιαστημική κλίμακα 

1-5, με το 1 να δηλώνει τον ελάχιστο βαθμό και το 5 να δηλώνει το μέγιστο βαθμό. 

Το τελικό ερωτηματολόγιο του τρίτου γύρου κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες στις 5 

Μαϊου 2003 είτε σε έντυπη (βλέπε Παράρτημα ΣΤ) είτε σε ηλεκτρονική μορφή (βλέπε 

Παράρτημα Η), ανάλογα με τον τρόπο που είχε απαντήσει ο καθένας στον προηγούμενο γύρο. 

Συγκεκριμένα, για τους 23 συμμετέχοντες που δεν χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο στον 

προηγούμενο γύρο στάληκε ή δόθηκε ερωτηματολόγιο σε έντυπη μορφή, ενώ στους υπόλοιπους 
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20 που χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο είχε κοινοποιηθεί ξανά η διεύθυνση της ιστοσελίδας που 

περιείχε το ερωτηματολόγιο, η οποία είχε παραμείνει η ίδια, καθώς και οι κωδικοί ατομικής 

πρόσβασης σε αυτό. Επιπρόσθετα, στους 20 ειδικούς που είχαν συμμετάσχει στον προηγούμενο 

γύρο μέσω του διαδικτύου είχε σταλεί και αντίγραφο του ερωτηματολογίου σε μορφή MS WORD 

στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση, για να επιλέξουν οι ίδιοι τον τρόπο συμμετοχής τους είτε μέσω 

διαδικτύου είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε ακόμα τυπώνοντάς το και 

συμπληρώνοντάς το σε έντυπη μορφή. Από τους 20 μόνο ένας είχε προτιμήσει να απαντήσει μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ άλλος ένας είχε αποστείλει συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο, 

αφού προηγουμένως το είχε τυπώσει και συμπληρώσει. Οι υπόλοιποι 18 είχαν απαντήσει το 

ερωτηματολόγιο μέσω του διαδικτύου. Μέχρι τις αρχές Ιουνίου, οπόταν και έληξε ο τρίτος γύρος 

είχαν παραληφθεί συνολικά 41 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια από τα 43 που αναμένονταν, 18 

μέσω του διαδικτύου, ένα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλα 22 σε έντυπη μορφή. 

Κατά τη διάρκεια επίσης του γύρου αυτού είχαν αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

και τα αντίστοιχα ερωτηματολόγια για τους 3 ξένους εμπειρογνώμονες (βλέπε Παράρτημα ΙΑ). 

Τα ερωτηματολόγια αυτά είχαν ακριβώς την ίδια μορφή και περιεχόμενο που είχαν και τα 

ερωτηματολόγια που είχαν σταλεί στους Κύπριους ειδικούς. Για τον υπολογισμό της διαμέσου 

των επιλογών της ομάδας είχαν ληφθεί υπόψη και πάλι μόνο οι επιλογές των Κυπρίων, για να 

δώσουν στους ξένους ειδικούς μια μορφή ανατροφοδότησης όσον αφορά τις αντίστοιχες επιλογές 

και αντιλήψεις που είχαν οι Κύπριοι για τις υπό κρίση δηλώσεις. Μέχρι το τέλος του Ιούνη είχαν 

παραληφθεί συμπληρωμένα και τα 3 ερωτηματολόγια που είχαν σταλεί. 

Στο γράφημα 3.2 παρουσιάζεται συνοπτικά η όλη διαδικασία συλλογής των δεδομένων με 

τις εισδοχές και τα αποτελέσματα κάθε γύρου της διαδικασίας Delphi, όπως είχε εφαρμοστεί.Μά
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Γράφημα 3.2. Συνοπτική παρουσίαση εισδοχών και αποτελεσμάτων σε κάθε γύρο Delphi 

Ερωτηματολόγιο για 

ελεγχόμενη ανατροφοδότηση 

και τελική κρίση 

επικρατέστερων στρατηγικών 

και προβλέψεων  

Τελικά 

αποτελέσματα 

για στρατηγικές 

και προβλέψεις 

 

Ατομικές 

συνεντεύξεις 

Στρατηγικές 

προληπτικής 

αντιμετώπισης 

και προβλέψεις 

για μελλοντικά 

προβλήματα και 

αλλαγές 

Ερωτηματολόγιο για 

ανατροφοδότηση και 

κρίση στρατηγικών 

και προβλέψεων 

Αποτελέσματα πρώτης 

κρίσης στρατηγικών και 

προβλέψεων από την 

ομάδα (περιορισμός 

δηλώσεων) 

 
ΓΥΡΟΣ 
     1 

 
ΓΥΡΟΣ 
     2 

 
ΓΥΡΟΣ 
     3 
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Στάδιο 5: Απόψεις συμμετεχόντων για την αποτελεσματικότητα της τεχνικής Delphi 

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση και των τριών γύρων της έρευνας είχαν επιλεγεί τυχαία 

τέσσερις από τους συμμετέχοντες οι οποίοι προέρχονταν από διαφορετικές υποομάδες ειδικών. Οι 

2 από αυτούς είχαν συμπληρώσει τα ερωτηματολόγια του δεύτερου και τρίτου γύρου με τον 

παραδοσιακό τρόπο, ενώ οι άλλοι 2 συμμετείχαν στην έρευνα μέσω του διαδικτύου. Αυτοί 

απάντησαν σε δύο βασικές ερωτήσεις στα πλαίσια ατομικών ημιδομημένων συνεντεύξεων. Οι 

ερωτήσεις αυτές αφορούσαν βασικά τον εντοπισμό τόσο των θετικών όσο και των αρνητικών 

στοιχείων που υπήρχαν κατά την άποψη των συμμετεχόντων στην όλη διαδικασία που 

εφαρμόστηκε για τη συλλογή των δεδομένων, όπως οι ίδιοι την είχαν βιώσει. Ο ερευνητής είχε 

επίσης ετοιμάσει σχετικό έντυπο (βλέπε Παράρτημα ΙΒ), στο οποίο περιέχονταν τα βασικότερα 

πλεονεκτήματα και μειονεκτημάτων της τεχνικής Delphi, με βάση τη σχετική βιβλιογραφία. Στο 

έντυπο αυτό σημειώνονταν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης από τον ερευνητή τα σημεία εκείνα 

τα οποία τυχόν εκάλυπταν οι απαντήσεις των συμμετεχόντων, ενώ για τα υπόλοιπα ζητούνταν 

συγκεκριμένα σχόλια και περαιτέρω επεξηγήσεις. 

Οι τέσσερις αυτές συνεντεύξεις ολοκληρώθηκαν κατά το μήνα Ιούλιο και ακολούθησε η 

διαδικασία απομαγνητοφώνησης και ανάλυσης του περιεχομένου τους.  

 

Στάδιο 6: Τελική συγκέντρωση και ανάλυση δεδομένων 

Με το τέλος της συλλογής όλων των δεδομένων είχε σταλεί σε όλους τους συμμετέχοντες 

προσωπικό ευχαριστήριο μήνυμα για τη συμμετοχή τους στην έρευνα, ενώ ταυτόχρονα 

επαναβεβαιωνόταν η δέσμευση του ερευνητή, ότι θα αποστείλει σε όλους τους συμμετέχοντες την 

περίληψη των κυριοτέρων ευρημάτων της έρευνας, σε ευθετότερο χρόνο. Ακολούθως η 

προσπάθεια επικεντρώθηκε στη συγκέντρωση όλων των δεδομένων και στην τελική ανάλυση και 

επεξεργασία τους, όπως επεξηγείται στη συνέχεια. 
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Η ανάλυση των δεδομένων 

Για την ανάλυση των δεδομένων που προέκυπταν σε κάθε στάδιο της έρευνας 

χρησιμοποιούνταν ανάλογα τόσο ποιοτικές όσο και ποσοτικές τεχνικές ανάλυσης. Για την 

ανάλυση του περιεχομένου των συνεντεύξεων του πρώτου γύρου είχε βασικά χρησιμοποιηθεί η 

στρατηγική constant comparative method (Maykut & Morehouse, 1994), μια επαγωγική 

προσέγγιση συνεχούς σύγκρισης των  δεδομένων για να αναλυθεί η κάθε περίπτωση ξεχωριστά 

και σε βάθος (Denzin & Lincoln, 1998). H ανάλυση αυτή αφορούσε τις τοποθετήσεις του κάθε 

συμμετέχοντα στα τρία βασικά ερωτήματα των συνεντεύξεων που σχετίζονταν με τις στρατηγικές 

προληπτικής αντιμετώπισης, τα πιθανά προβλήματα και τις πιθανές μελλοντικές αλλαγές και 

εξελίξεις στο κυπριακό σχολείο. Στην προσέγγιση που ακολουθήθηκε συνδυαζόταν ο εντοπισμός 

των μικρότερων δυνατών μονάδων νοήματος, η κωδικοποίησή τους σε ευρύτερες κατηγορίες 

νοήματος, και η συνεχής σύγκριση των μονάδων κατά κατηγορία, έτσι ώστε οι αρχικές 

κατηγορίες να αναθεωρούνται συνεχώς, να διαφοροποιούνται και να τελειοποιούνται. Τελική 

επιδίωξη ήταν να προκύψουν στο τέλος με τη μορφή των δηλώσεων οι συγκεκριμένες εκείνες 

στρατηγικές, τα προβλήματα και οι προβλέψεις για το μέλλον που θα ανταποκρίνονταν καλύτερα 

στο περιεχόμενο των συνεντεύξεων. Στην περίπτωση των δηλώσεων που αφορούσαν προβλέψεις 

για τις πιθανές μελλοντικές αλλαγές, που ήταν και οι περισσότερες, η όλη διαδικασία ανάλυσης 

στόχευε και στην ομαδοποίηση των αντίστοιχων δηλώσεων ανάλογα με το περιεχόμενό τους. 

Τελικά δημιουργήθηκαν τέσσερις διαφορετικές τέτοιες ομάδες δηλώσεων. Η πρώτη ομάδα 

περιείχε τις δηλώσεις εκείνες που αναφέρονταν στη γενική λειτουργία και οργάνωση του 

εκπαιδευτικού συστήματος, η δεύτερη τις δηλώσεις που είχαν σχέση με την όλη διαδικασία της 

διδασκαλίας και της μάθησης, η τρίτη ομάδα τις δηλώσεις που αφορούσαν την υλικοτεχνική 

υποδομή και τους πόρους του σχολείου, ενώ στην τέταρτη ομάδα είχαν συμπεριληφθεί όλες οι 

δηλώσεις που αναφέρονταν στους εκπαιδευτικούς. 
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  Η ανάλυση των απαντήσεων στα ερωτηματολόγια του δεύτερου και τρίτου γύρου της 

έρευνας έχει γίνει με τη βοήθεια του προγράμματος στατιστικής ανάλυσης SPSS, αφού πρώτα 

καταχωρήθηκαν τα δεδομένα που προέρχονταν από τα ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν σε 

έντυπη μορφή. Για όσα ερωτηματολόγια είχαν συμπληρωθεί μέσω του διαδικτύου, το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα που είχε κατασκευαστεί δημιουργούσε αυτόματα βάση δεδομένων με 

όλες τις καταχωρήσεις που είχαν γίνει από τους συμμετέχοντες. Αφού προστέθηκαν σε αυτές και 

οι καταχωρήσεις που αφορούσαν τα ερωτηματολόγια που είχαν παραληφθεί συμπληρωμένα σε 

έντυπη μορφή, ξεκίνησε η διαδικασία στατιστικής ανάλυσης. 

 Για την αρχική ανάλυση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από το ερωτηματολόγιο του 

δεύτερου γύρου είχαν υπολογισθεί οι διάμεσοι και οι μέσοι όροι για κάθε δήλωση, χωρίς όμως να 

συμπεριληφθούν στο στάδιο αυτό και οι επιλογές των 3 ξένων εμπειρογνωμόνων. Με βάση τα 

στοιχεία που προέκυψαν ετοιμάστηκε το ερωτηματολόγιο για τον τρίτο γύρο της έρευνας, 

σύμφωνα με τον τρόπο που έχει επεξηγηθεί προηγουμένως. Μετά την ολοκλήρωση και του τρίτου 

γύρου άρχισε η τελική ανάλυση των αποτελεσμάτων, με στόχο να απαντηθούν τα πέντε βασικά 

ερευνητικά ερωτήματα, όπως έχουν παρουσιαστεί στο πρώτο κεφάλαιο. Η ανάλυση αυτή 

επικεντρώθηκε στην αντιπαραβολή των αποτελεσμάτων του δεύτερου και τρίτου γύρου, τη σε 

βάθος διερεύνηση των αποτελεσμάτων του τρίτου γύρου, τη σύγκριση των απόψεων των Κυπρίων 

και των ξένων εμπειρογνωμόνων που πήραν μέρος στην έρευνα και την ανάλυση του 

περιεχομένου των συνεντεύξεων που είχαν ως αντικείμενό τους την όλη μεθοδολογία που 

ακολουθήθηκε. 

 

Σύγκριση αποτελεσμάτων δεύτερου και τρίτου γύρου 

Η σύγκριση των αποτελεσμάτων των δύο τελευταίων γύρων της έρευνας έγινε με στόχο να 

εξακριβωθεί ο βαθμός στον οποίο είχε επιτευχθεί ή όχι συναίνεση ή σύγκλιση των απόψεων των 

ειδικών από τον ένα γύρο στον άλλο. Για να γίνει η σύγκριση αυτή είχαν υπολογισθεί για κάθε 
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γύρο οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις σε κάθε δήλωση όσον αφορά το βαθμό 

αναγκαιότητας των στρατηγικών, το βαθμό πιθανότητας των προβλημάτων και το βαθμό 

πιθανότητας των αλλαγών που είχαν προβλεφθεί ότι θα επισυμβούν στο κυπριακό σχολείο. Για 

τους σκοπούς της σύγκρισης αυτής είχαν καθορισθεί εκ των προτέρων δύο συγκεκριμένα 

κριτήρια, για να θεωρηθεί ότι επιτυγχανόταν συναίνεση σε μια δήλωση. Το πρώτο κριτήριο 

αφορούσε την τυπική απόκλιση που συνόδευε το μέσο όρο σε κάθε δήλωση, η τιμή της οποίας 

έπρεπε να είναι μικρότερη από τη μια μονάδα (Goodwin, 2002
.
 McNeil, 2000). Με βάση το 

κριτήριο αυτό όλες οι δηλώσεις είχαν χωριστεί σε τρεις ομάδες: σε αυτές για τις οποίες 

επιτυγχανόταν συναίνεση από το δεύτερο γύρο, σε αυτές για τις οποίες επιτυγχανόταν συναίνεση 

στον τρίτο γύρο και σε αυτές για τις οποίες δεν γινόταν τελικά κατορθωτή η επίτευξη συναίνεσης.  

Το δεύτερο κριτήριο για επίτευξη συναίνεσης αφορούσε τη διακύμανση των τελικών τιμών 

που έδιναν οι συμμετέχοντες, η οποία ελεγχόταν με το ANOVA. Αποτελεί βασική αρχή στη 

θεωρία της γενικευσιμότητας (Cronbach κ.ά., 1997) ότι οι απόψεις των συμμετεχόντων δεν πρέπει 

να σχετίζονται με την ομάδα από την οποία προέρχονται για να είναι γενικεύσιμα τα 

αποτελέσματα. Αναμέναμε συνεπώς ότι με την εφαρμογή του ANOVA δεν θα εντοπιζόταν 

μεγαλύτερη ανομοιογένεια των τιμών μεταξύ των υποομάδων των ειδικών από ότι μέσα σε κάθε 

υποομάδα. Στις περιπτώσεις που δεν πληρούταν αυτό το κριτήριο προχωρούσαμε σε σύγκριση 

των διαφορών που υπήρχαν ανάμεσα στις υποοομάδες με το κριτήριο Scheffe. Εκεί που 

επιβεβαιωνόταν ότι υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ κάποιων υποομάδων 

θεωρούσαμε ότι δεν επιτυγχανόταν συναίνεση. 

  Διερευνήθηκε επίσης κατά πόσο υπήρξε και σε ποιο βαθμό διαφοροποίηση της αρχικής 

επιλογής των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα από το δεύτερο στον τρίτο γύρο, όταν αυτή 

διέφερε από τη διάμεσο των επιλογών της ομάδας. Η διερεύνηση αυτή έγινε μέσα από τη 

διαδικασία που περιγράφεται στη συνέχεια. Στην αρχή υπολογίστηκε για κάθε δήλωση η διαφορά 

μεταξύ της αρχικής επιλογής κάθε συμμετέχοντα και της διαμέσου των επιλογών της ομάδας. Η 
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νέα μεταβλητή που προέκυψε ονομάστηκε μεταβλητή χ, για να μπορέσει να συγκριθεί αργότερα 

με τη μεταβλητή ψ. Η μεταβλητή ψ δημιουργήθηκε κατά τον ίδιο τρόπο, υπολογίζοντας όμως τη 

διαφορά μεταξύ της αρχικής και της τελικής επιλογής κάθε συμμετέχοντα. Έτσι είχαμε από τη μια 

τις τιμές που έδειχναν τη διαφορά της αρχικής επιλογής από τη διάμεσο της ομάδας και στην άλλη 

περίπτωση τη διαφορά μεταξύ της αρχικής και τελικής τοποθέτησης κάθε συμμετέχοντα. 

Θέλοντας να διερευνήσουμε κατά πόσο άλλαζε ή όχι η τελική επιλογή, όταν η διάμεσος της 

ομάδας ήταν διαφορετική από την αρχική επιλογή, επανακωδικοποιήσαμε όλες τις τιμές που 

περιέχονταν στις μεταβλητές χ και ψ, ώστε όσες ήταν διάφορες του μηδενός να έχουν μια τιμή 

(=1) και όσες ήταν ίσες με το μηδέν να έχουν άλλη τιμή (=2). Ακολούθως, υπολογίσαμε το 

συντελεστή συσχέτισης Spearman μεταξύ των νέων τιμών των μεταβλητών χ και ψ, αφού 

επρόκειτο για τιμές διατακτικής κλίμακας, ώστε να διαφανεί σε ποιες δηλώσεις υπήρχε στατιστικά 

σημαντική θετική συσχέτιση. Στις δηλώσεις αυτές επιβεβαιωνόταν ουσιαστικά ότι υπήρχε σε 

στατιστικά σημαντικό βαθμό διαφοροποίηση της αρχικής επιλογής, όταν αυτή διέφερε από τη 

διάμεσο των επιλογών της ομάδας, ενώ δεν υπήρχε τέτοια διαφοροποίηση όταν η αρχική επιλογή 

δεν διέφερε από τη διάμεσο των επιλογών της ομάδας.  

 

Ανάλυση αποτελεσμάτων τρίτου γύρου 

Μετά τη σύγκριση των αποτελεσμάτων των δύο γύρων, η ανάλυση των δεδομένων 

επικεντρώθηκε στα αποτελέσματα του τρίτου και τελευταίου γύρου της έρευνας. Η ανάλυση αυτή 

αφορούσε τον τελικό βαθμό αναγκαιότητας των στρατηγικών, πιθανότητας και δυσκολίας των 

μελλοντικών προβλημάτων και πιθανότητας και επιθυμίας των προβλέψεων για συγκεκριμένες 

αλλαγές. Στην περίπτωση του βαθμού αναγκαιότητας των στρατηγικών, επειδή οι τιμές των 

μέσων όρων που προέκυψαν ήταν πολύ κοντά η μια με την άλλη κρίθηκε σκόπιμη η χρήση του 

συντελεστή συμφωνίας Kendall, για να ιεραρχηθούν οι αντίστοιχες δηλώσεις ανάλογα με το μέσο 

όρο κατάταξης και να μελετηθεί ο βαθμός συμφωνίας των ειδικών στην κατάταξη αυτή. Στις 
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υπόλοιπες περιπτώσεις η κατάταξη των δηλώσεων γινόταν σύμφωνα με τους μέσους όρους του 

βαθμού πιθανότητας που συγκέντρωναν, ενώ αντικείμενο μελέτης ήταν τόσο οι αντίστοιχες τιμές 

τυπικής απόκλισης όσο και οι μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις του βαθμού δυσκολίας στην 

περίπτωση των προβλημάτων και του βαθμού επιθυμίας στην περίπτωση των προβλέψεων. 

Παρόμοια προσέγγιση ακολουθήθηκε και στην ανάλυση των αποτελεσμάτων που αφορούσαν τα 

γενικά χαρακτηριστικά του μελλοντικού σχολείου. Πέρα όμως από το βαθμό πιθανότητας και το 

βαθμό επιθυμίας, στην περίπτωση αυτή αντικείμενο μελέτης ήταν και ο βαθμός ενδεχόμενης 

επίδρασης στο κυπριακό σχολείο. 

Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις διερευνήθηκε επίσης με το ANOVA η διακύμανση των 

τιμών που έδιναν οι Κύπριοι ειδικοί και όπου εντοπιζόταν ότι υπήρχε μεγαλύτερη ανομοιογένεια 

μεταξύ των υποομάδων, από ότι υπήρχε μέσα σε κάθε υποομάδα των Κυπρίων ειδικών, 

εφαρμοζόταν το κριτήριο Scheffe για προσδιορισμό των υποομάδων που παρουσίαζαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές.  

Στη συνέχεια, για περαιτέρω εμβάθυνση και καλύτερη κατανόηση, διερευνήθηκε η 

συσχέτιση μεταξύ συγκεκριμένων μεταβλητών με τη βοήθεια του συντελεστή συσχέτισης 

Pearson, αφού θεωρήθηκε ότι οι κλίμακες που χρησιμοποιήθηκαν στην περίπτωση αυτή ήταν 

ισοδιαστημικές. Η συσχέτιση αυτή γινόταν στην περίπτωση των μελλοντικών προβλημάτων 

μεταξύ του βαθμού πιθανότητας να συμβούν και του βαθμού δυσκολίας που είχε εκτιμηθεί ότι 

παρουσίαζαν, ενώ στην περίπτωση των προβλέψεων για αλλαγές γινόταν μεταξύ του βαθμού 

πιθανότητας και του βαθμού επιθυμίας να συμβεί η κάθε αλλαγή. Επιπρόσθετα, στην περίπτωση 

των δώδεκα γενικών χαρακτηριστικών του μελλοντικού σχολείου που περιέχονταν στο τελικό 

ερωτηματολόγιο γινόταν διερεύνηση και της συσχέτισης του βαθμού επίδρασης κάθε 

χαρακτηριστικού τόσο με το βαθμό πιθανότητας όσο και με το βαθμό επιθυμίας. 

Όσον αφορά τα σχόλια που σημείωσαν στο ερωτηματολόγιο οι συμμετέχοντες, αυτά είχαν 

καταγραφεί ξεχωριστά και έγινε ανάλυση του περιεχομένου τους, ώστε να διαφανούν τα βασικά 
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στοιχεία που περιέχονταν σε αυτά. Η ανάλυση αυτή έγινε με τον ίδιο τρόπο που έγινε η ανάλυση 

του περιεχομένου των αρχικών συνεντεύξεων, όπως έχει επεξηγηθεί προηγουμένως.  

 

 

Σύγκριση απόψεων ξένων και Κυπρίων ειδικών 

Η σύγκριση των απόψεων των Κυπρίων και των ξένων ειδικών δεν μπορούσε να γίνει με 

βάση το κριτήριο t-test, λόγω μεγάλης διαφοράς στα αντίστοιχα μεγέθη. Έτσι η συγκριτική 

ανάλυση των απόψεων αυτών έγινε στη βάση δύο συγκεκριμένων κατευθύνσεων. Η μια 

επικεντρωνόταν στη διερεύνηση της ομοιογένειας των απόψεων που παρουσίαζαν οι ξένοι ειδικοί. 

Αυτό γινόταν με τον υπολογισμό του εύρους των τιμών που έδωσαν στον τρίτο γύρο οι ξένοι 

ειδικοί για κάθε δήλωση (Βλέπε Παράρτημα ΙΔ), έτσι που να παρουσιάζονται ξεχωριστά οι 

δηλώσεις στις οποίες το εύρος ήταν μικρότερο ή ίσο με τη μονάδα, ξεχωριστά εκείνες στις οποίες 

το εύρος ήταν ίσο με δύο και ξεχωριστά εκείνες στις οποίες το εύρος ήταν μεγαλύτερο από δύο 

μονάδες. Μόνο στις δύο πρώτες περιπτώσεις εθεωρείτο τελικά ότι  παρουσιαζόταν ομοιογένεια 

στον τρόπο που απαντούσαν οι ξένοι ειδικοί.  

Η δεύτερη κατεύθυνση ανάλυσης επικεντρωνόταν στη σύγκριση των επιλογών των ξένων 

ειδικών με τις επιλογές των Κυπρίων. Λόγω του πολύ μικρού αριθμού των ξένων ειδικών η 

σύγκριση αυτή δεν μπορούσε προφανώς να γίνει στη βάση καθιερωμένων μεγεθών σύγκρισης, 

αφού ήταν πολύ παρακινδυνευμένος μεθοδολογικά ο υπολογισμός του μέσου όρου ή της 

διαμέσου των τιμών που είχαν δώσει τρία μόνο πρόσωπα. Αποφασίστηκε έτσι στην περίπτωση 

των Κυπρίων ειδικών, που ήταν πολύ περισσότεροι, να υπολογιστεί ο μέσος όρος και η διάμεσος 

των τελικών επιλογών τους για κάθε δήλωση και να διερευνηθεί κατά πόσο αυτά τα μεγέθη, ή 

έστω ένα από τα δύο, βρίσκονταν μέσα στα όρια του εύρους των τιμών που είχαν δώσει οι τρεις 

ξένοι ειδικοί. Σε μια τέτοια περίπτωση εθεωρείτο ότι επιβεβαιωνόταν μια σχετική σύγκλιση 

απόψεων, ενώ στην αντίθετη περίπτωση καταγραφόταν απόκλιση στις απόψεις. 
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Ανάλυση περιεχομένου συνεντεύξεων 

Οι απαντήσεις των ατόμων που πήραν μέρος στις συνεντεύξεις που έγιναν μετά την 

ολοκλήρωση και του τρίτου γύρου της έρευνας για σχολιασμό της μεθοδολογικής προσέγγισης 

που ακολουθήθηκε, αναλύθηκαν από πλευράς περιεχομένου για να επισημανθούν τόσο τα δυνατά 

σημεία της συγκεκριμένης μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε στην έρευνα όσο και κάποια αδύνατα 

σημεία ή μειονεκτήματα. Η ανάλυση αυτή ακολούθησε και πάλι τη στρατηγική constant 

comparative method, κατά τον ίδιο τρόπο που επεξηγήθηκε στην περίπτωση της ανάλυσης του 

περιεχομένου των συνεντεύξεων του πρώτου γύρου της έρευνας. 

 

Εγκυρότητα και αξιοπιστία 

Η εσωτερική εγκυρότητα των ευρημάτων της έρευνας, η οποία ουσιαστικά εξαρτάται από 

το βαθμό ελέγχου των επείσακτων μεταβλητών (Παπαναστασίου, 1996), υποστηρίζεται από τη 

συνειδητή προσπάθεια που έχει καταβληθεί, ώστε τα ευρήματα της έρευνας να τεκμηριωθούν και 

να στηριχθούν πάνω σε πολλές και διαφορετικές πηγές δεδομένων. Προς την κατεύθυνση αυτή 

ήταν υποβοηθητική και η ρύθμιση που έγινε ώστε ο κάθε συμμετέχων να έχει την ευκαιρία μέσα 

από τις διάφορες φάσεις της έρευνας να τροποποιεί ή να επιβεβαιώνει τις αρχικές επιλογές του, 

ανάλογα και με την ανατροφοδότηση που θα έπαιρνε σχετικά με τις επιλογές της ομάδας (Mitroff 

& Turoff, 1975). Συνεχές μέλημα του ερευνητή, εξάλλου, ήταν η διασφάλιση της εσωτερικής 

εγκυρότητας των αποτελεσμάτων μέσα από το συνεχή έλεγχο και τη σύγκριση των απαντήσεων 

που δίνονταν μέσα από τους τρεις γύρους της έρευνας, αλλά και την οικοδόμηση ενός αισθήματος 

εμπιστοσύνης μέσα από τη συνεχή προσωπική επικοινωνία με το σύνολο των συμμετεχόντων.  

Για περαιτέρω ενίσχυση της εγκυρότητας των αποτελεσμάτων και για να αποφευχθεί ή να 

περιοριστεί στο ελάχιστο το ενδεχόμενο παρείσφρησης οποιωνδήποτε προκαταλήψεων από 

μέρους του ερευνητή στην ετοιμασία τόσο των ερωτηματολογίων όσο και των συνεντεύξεων, 

λήφθηκε ιδιαίτερη πρόνοια από την αρχή, ώστε η τριμελής ερευνητική επιτροπή να επιλαμβάνεται 
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τέτοιων θεμάτων, ελέγχοντας ουσιαστικά την εγκυρότητα των οργάνων μέτρησης αλλά και 

ευρύτερα του όλου ερευνητικού σχεδιασμού. Μέσα στα πλαίσια αυτά υπήρξε στενή συνεργασία 

και συχνή ανταλλαγή απόψεων και με τα τρία μέλη της ερευνητικής επιτροπής, τα οποία πολύ 

πρόθυμα σχολίαζαν τα προσχέδια των οργάνων μέτρησης και προέβαιναν σε εισηγήσεις για 

περαιτέρω βελτίωση. Σημαντική προς αυτή την κατεύθυνση ήταν και η συμβολή της τετραμερούς 

επιτροπής που συστάθηκε με τη συμμετοχή τεσσάρων μελών της ομάδας των ειδικών για να 

ελέγξει την ομαδοποίηση των δηλώσεων που έγινε πριν από την ετοιμασία του τελικού 

ερωτηματολογίου και να προβεί σε σχετικές εισηγήσεις. Για να αποφευχθούν επίσης 

οποιεσδήποτε παρερμηνείες και ασάφειες κατά τη διάρκεια της συλλογής ή της ανάλυσης των 

δεδομένων, γινόταν πάντοτε δοκιμαστική χορήγηση των ερωτηματολογίων σε άτομα εκτός της 

ομάδας των ειδικών. 

Η εξωτερική εγκυρότητα των αποτελεσμάτων της έρευνας που ορίζεται ως ο βαθμός 

γενίκευσης των αποτελεσμάτων (Παπαναστασίου, 1996) δεν είναι το ίδιο εύκολο να διασφαλιστεί 

σε παρόμοιες έρευνες, λόγω κυρίως του μικρού αριθμού των συμμετεχόντων και της μη τυχαίας 

επιλογής του δείγματος. Παρ’ όλα αυτά ήταν ενισχυτικό προς αυτή την κατεύθυνση το γεγονός ότι 

στην ομάδα των ειδικών αντιπροσωπεύονταν πέντε τουλάχιστον διαφορετικές ομάδες ή 

κατηγορίες ειδικών που είχαν άμεση σχέση με την εκπαίδευση. Στην περίπτωση εξάλλου της μη 

τυχαίας επιλογής των συμμετεχόντων, είναι γνωστό ότι ο Yin (1994) εισηγείται την αναλυτική 

γενίκευση, κατά την οποία ο ερευνητής γενικεύει τα αποτελέσματα από μια περίπτωση και 

χρησιμοποιεί ένα θεωρητικό πλαίσιο, το οποίο μπορεί να έχει εφαρμογή σε ένα συγκεκριμένο 

πληθυσμό. 

Μπορεί βέβαια στην τεχνική Delphi να μην έχει εφαρμογή η τυχαία επιλογή των 

συμμετεχόντων, όμως η επιλογή στηρίζεται στην εμπειρογνωμοσύνη που διαθέτουν συγκεκριμένα 

άτομα (Wicklein & Rojewski, 1999). Έτσι και στη συγκεκριμένη έρευνα οι συμμετέχοντες δεν 

είχαν επιλεγεί σύμφωνα με κριτήρια δημογραφικής αντιπροσώπευσης αλλά με βάση την 
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εμπειρογνωμοσύνη τους και τη βαθιά γνώση των  θεμάτων που αφορούν το κυπριακό σχολείο και 

το μέλλον του. Επιπρόσθετα, η επιλογή τους ήταν το αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ του 

ερευνητή και της ερευνητικής επιτροπής στη βάση κριτηρίων που είχαν καθοριστεί εκ των 

προτέρων και τα οποία έχουν σχολιαστεί προηγουμένως. 

Παράλληλα είχε δοθεί από την αρχή έμφαση στη διασφάλιση της αξιοπιστίας των 

αποτελεσμάτων της έρευνας. Αυτό επιδιωκόταν επίσης μέσα από μια σειρά μέτρων. Η συνεχής 

ανατροφοδότηση που έπαιρνε ο ερευνητής από τα σχόλια και τις παρατηρήσεις των μελών της 

ερευνητικής επιτροπής στη φάση της ετοιμασίας των διαφόρων οργάνων μέτρησης στόχευε προς 

αυτή την κατεύθυνση. Ενισχυτική στην προσπάθεια για διασφάλιση της αξιοπιστίας ήταν και η 

όλη διαδικασία των τριών γύρων για τη συλλογή των δεδομένων, οι οποίοι συμπεριλάμβαναν 

τόσο γραπτά ερωτηματολόγια όσο και εκτενείς συνεντεύξεις, οι οποίες ενίσχυαν παράλληλα 

ακόμη περισσότερο τη δέσμευση για συμμετοχή σε όλες τις φάσεις της έρευνας και έδιναν την 

ευκαιρία για δεύτερες σκέψεις και πιο ξεκάθαρες επιλογές. Οι επαναλαμβανόμενοι γύροι που 

κράτησαν έξι περίπου μήνες έδωσαν επίσης την ευκαιρία στον ερευνητή να έχει μια συνεχή και 

στενή επικοινωνία με όλους τους συμμετέχοντες, ώστε να υποβοηθείται η οικοδόμηση πνεύματος 

εμπιστοσύνης και συνεπώς η αβίαστη και αυθεντική κρίση των συμμετεχόντων.  

Προχωρώντας ένα βήμα πιο πέρα, επιχειρήθηκε στο τέλος να εκτιμηθεί η αξιοπιστία των 

αποτελεσμάτων και ειδικότερα η εσωτερική σταθερότητα (internal consistency) με τη μέθοδο 

άλφα του Cronbach (1951). Στην περίπτωση του ερωτηματολογίου του δεύτερου γύρου η 

αξιοπιστία άλφα ήταν 0,82 και 0,85 για το πρώτο και δεύτερο μέρος, ενώ για τις τέσσερις 

ενότητες του τρίτου μέρους κυμαινόταν από 0,93 σε 0,96. Στην περίπτωση του ερωτηματολογίου 

του τρίτου γύρου η αξιοπιστία άλφα ήταν 0,75 για το πρώτο μέρος που μετρούσε την 

αναγκαιότητα των στρατηγικών και 0,77 και 0,78 για το δεύτερο μέρος που μετρούσε αντίστοιχα 

το βαθμό πιθανότητας και δυσκολίας των προβλημάτων. Για το τρίτο μέρος η αξιοπιστία άλφα 

κυμαινόταν στις 13 κατηγορίες προβλέψεων από 0,70 σε 0,94 για το βαθμό πιθανότητας και από 
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0,71 σε 0,96 για το βαθμό επιθυμίας. Στην περίπτωση της συνολικής κρίσης των 12 κατηγοριών η 

αξιοπιστία άλφα ήταν 0,77 για το βαθμό πιθανότητας, 0,73 για το βαθμό επιθυμίας και 0,74 για το 

βαθμό επίδρασης. Κατά συνέπεια μπορεί να λεχθεί ότι το ερωτηματολόγιο διαθέτει καλή 

αξιοπιστία, αφού σε καμιά περίπτωση αυτή δεν ήταν μικρότερη από 0,70.  

 

 

Η τριγωνοποίηση των δεδομένων 

Η τριγωνοποίηση συμπεριλάμβανε πολλαπλές πηγές άντλησης δεδομένων μέσα από τη 

διαδικασία Delphi, ώστε να μειωθούν στο ελάχιστο οι οποιεσδήποτε τυχόν προκαταλήψεις από 

μέρους του ερευνητή και να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή γενίκευση των αποτελεσμάτων και 

των συμπερασμάτων της έρευνας (Creswell, 1994). Σε αυτές τις πολλαπλές πηγές άντλησης 

δεδομένων συμπεριλαμβάνονται οι ατομικές συνεντεύξεις, τα δύο ερωτηματολόγια, οι σημειώσεις 

του ερευνητή και η προσωπική επικοινωνία με τους συμμετέχοντες. 

Οι τρεις γύροι της έρευνας έδωσαν αρκετές ευκαιρίες στους συμμετέχοντες για έλεγχο, 

αναστοχασμό και αναθεώρηση των αρχικών τους απόψεων, εκεί και όπου οι ίδιοι έκριναν κάτι 

τέτοιο ως επιβεβλημένο. Κατά τη διάρκεια της ανάλυσης του περιεχομένου των συνεντεύξεων 

δόθηκε επίσης ιδιαίτερη προσοχή, ώστε ο ερευνητής να μην υπεισέλθει σε δικές του ερμηνείες 

ούτε και να αφαιρέσει τα οποιαδήποτε δεδομένα ή ιδέες είχαν προκύψει από τις συνεντεύξεις, 

αλλά να ασχοληθεί συστηματικά με την οργάνωση των δεδομένων αυτών κατά τέτοιο τρόπο, 

ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να τα κατανοούν και να τα κρίνουν (Lowenstein, 1989). Αυτό 

είχε συμβεί στον πρώτο γύρο της έρευνας όταν είχαν προκύψει πάρα πολλά δεδομένα από τις 

συνεντεύξεις και αυτά στάλθηκαν ξανά πίσω στους συμμετέχοντες με το ερωτηματολόγιο του 

δεύτερου γύρου, ώστε οι ίδιοι με τις επιλογές τους να περιορίσουν τα δεδομένα αυτά για πιο 

εύκολη συμπλήρωση και επεξεργασία αργότερα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Παρουσίαση αποτελεσμάτων 

 

 

Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται να δοθούν απαντήσεις στα πέντε ερευνητικά ερωτήματα, 

όπως έχουν διατυπωθεί στο πρώτο κεφάλαιο. Αρχικά επιχειρείται να απαντηθεί το ερώτημα για τη 

συμβολή της τεχνικής Delphi στην επίτευξη συναίνεσης μεταξύ των συμμετεχόντων. Αυτό 

επιτυγχάνεται με τη σύγκριση των αντίστοιχων αποτελεσμάτων του δεύτερου και τρίτου γύρου 

της έρευνας, τον εντοπισμό των μεταβολών που παρουσιάζονται και την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των προκαθορισμένων κριτηρίων για 

επίτευξη συναίνεσης, όπως έχει επεξηγηθεί λεπτομερώς στο αντίστοιχο μέρος του προηγούμενου 

κεφαλαίου. Ακολούθως η προσπάθεια επικεντρώνεται στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων του 

τρίτου γύρου τα οποία και θεωρούνται ως πρωταρχικής σημασίας στις έρευνες Delphi (Cabaniss, 

2001), ενώ επιχειρείται επιπρόσθετα μια σχετική σύγκριση των αποτελεσμάτων με τα αντίστοιχα 

που προέκυψαν από την παράλληλη συμμετοχή στην έρευνα τριών ξένων εμπειρογνωμόνων, 

σύμφωνα με τα κριτήρια και τις παραμέτρους που έχουν επίσης επεξηγηθεί στο προηγούμενο 

κεφάλαιο.  

Η πιο πάνω γενική προσέγγιση ακολουθείται στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων που 

αφορούν και τις τρεις βασικές θεματικές της παρούσας έρευνας για το μελλοντικό σχολείο στην 

Κύπρο. Η πρώτη από τις θεματικές αυτές εξετάζει συγκεκριμένες στρατηγικές προληπτικής 

αντιμετώπισης του μέλλοντος του κυπριακού σχολείου και αναλύει το βαθμό αναγκαιότητας που 

έχουν συγκεντρώσει. Η δεύτερη θεματική ενότητα πραγματεύεται τα αποτελέσματα που 

σχετίζονται με τα μελλοντικά προβλήματα στο κυπριακό σχολείο, παρουσιάζοντας τόσο το βαθμό 

πιθανότητας να εμφανιστούν όσο και το βαθμό δυσκολίας που τα συνοδεύει. Η τρίτη ενότητα, που 

είναι και η πιο εκτενής, παρουσιάζει τις προγνώσεις για μελλοντικές αλλαγές και εξελίξεις στο 

κυπριακό σχολείο μέχρι το 2020, συνοδευόμενες τόσο από το βαθμό πιθανότητας όσο και από το 
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βαθμό επιθυμίας να πραγματοποιηθούν. Οι αλλαγές αυτές παρουσιάζονται ομαδοποιημένες σε 

γενικές κατηγορίες, οι οποίες περιγράφουν πιθανά γενικά χαρακτηριστικά του μελλοντικού 

σχολείου, τα οποία επίσης συνοδεύονται από το βαθμό πιθανότητας και επιθυμίας που 

συγκέντρωσαν ως προς το να αποτελέσουν τα βασικά γενικά χαρακτηριστικά του μελλοντικού 

κυπριακού σχολείου.  

 Το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των ποιοτικών δεδομένων που 

έχουν προκύψει από την έρευνα αυτή και αναφέρονται στα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα 

που παρουσιάζει η τεχνική Delphi.  

 

Στρατηγικές προληπτικής αντιμετώπισης του μέλλοντος 

Η ανάλυση των συνεντεύξεων του πρώτου γύρου έφερε στην επιφάνεια 16 συγκεκριμένες 

στρατηγικές προληπτικής αντιμετώπισης του μέλλοντος του κυπριακού σχολείου, οι οποίες 

συμπεριελήφθησαν στο πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου του δεύτερου γύρου υπό μορφή 

δηλώσεων, για να κριθεί ο βαθμό αναγκαιότητάς τους από όλους τους συμμετέχοντες (Βλέπε 

Παράρτημα Ε). Με βάση τα αποτελέσματα του δεύτερου γύρου ετοιμάστηκε το ερωτηματολόγιο 

του τρίτου και τελευταίου γύρου της έρευνας, στο οποίο καταβλήθηκε προσπάθεια για περιορισμό 

των δεδομένων, ώστε αυτά να γίνουν πιο εύχρηστα. Για το λόγο αυτό συμπεριελήφθησαν στο 

ερωτηματολόγιο του τρίτου γύρου μόνο οι 11 επικρατέστερες στρατηγικές, αυτές δηλαδή που 

συγκέντρωσαν μέσο όρο στο βαθμό αναγκαιότητας μεγαλύτερο ή ίσο με 4 στην κλίμακα 1-5. Οι 

στρατηγικές που συγκέντρωσαν μικρότερο μέσο όρο και αποκλείστηκαν από το τελικό 

ερωτηματολόγιο φαίνονται στο Παράρτημα ΙΓ. 

Μετά την ανατροφοδότηση που είχαν οι συμμετέχοντες στον τρίτο γύρο, με την 

κοινοποίηση σε αυτούς τόσο της διαμέσου των επιλογών της ομάδας όσο και της δικής τους 

αρχικής επιλογής για κάθε δήλωση, σημείωσαν στο ερωτηματολόγιο του τρίτου γύρου την τελική 

επιλογή τους όσον αφορά το βαθμό αναγκαιότητας της κάθε στρατηγικής.  
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Τα αντίστοιχα αποτελέσματα τόσο του δεύτερου όσο και του τρίτου γύρου για τις 

στρατηγικές προληπτικής αντιμετώπισης του μέλλοντος παρουσιάζονται στον πίνακα 4.1 κατά 

τρόπο που να φαίνεται η επίτευξη ή όχι συναίνεσης, σύμφωνα με την υπολογισθείσα κάθε φορά 

τιμή της τυπικής απόκλισης. 

Πίνακας 4.1 

Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις του βαθμού αναγκαιότητας των στρατηγικών σε κάθε γύρο 

α/α  Στρατηγικές Β΄ Γύρος Γ΄ Γύρος 

X  TA X  TA 

Συναίνεση
1 
από το Β΄ Γύρο 

2** Επιστημονική ανάλυση των αναγκών του συστήματος 4,73* 0,50 4,80 0,46 

3 Αναδιάρθρωση της διοικητικής δομής του Υπουργείου  4,63 0,70 4,76 0,49 

1 Ίδρυση μονάδας στρατηγικού σχεδιασμού  4,76 0,66 4,76 0,66 

4 Προτεραιότητα στην ανάπτυξη της εκπαιδευτικής έρευνας 4,39 0,80 4,66 0,66 

5 Μηχανισμοί συστηματικής παρακολούθησης των διεθνών εξελίξεων 4,37 0,94 4,54 0,71 

7 Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της εκπαίδευσης σε βάθος χρόνου 4,37 0,83 4,51 0,71 

10 Παρακολούθηση του τρόπου που αντιμετωπίζουν άλλες χώρες παρόμοια με 

τα δικά μας εκπαιδευτικά προβλήματα 

4,20 0,90 4,22 0,73 

6 Μηχανισμοί στρατηγικής πρόγνωσης του μέλλοντος του κυπριακού σχολείου  4,39 0,86 4,46 0,81 

9 Μηχανισμοί συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση για εισαγωγή 

τεχνογνωσίας  

4,17 0,83 4,22 0,85 

8 Δημιουργία «εθνικού συμβουλίου» παιδείας  4,29 0,98 4,39 0,95 

Συναίνεση στο Γ΄ Γύρο 

11 Προώθηση νέων με υψηλά προσόντα και κατάρτιση στην ανώτατη ιεραρχία 

του Υπουργείου 

4,05 1,07 4,07 0,93 

*
 Κλίμακα: 1=ελάχιστος βαθμός, 5=μέγιστος βαθμός          

**
 Αριθμός δήλωσης στο ερωτηματολόγιο τρίτου γύρου          

1 
Κριτήριο συναίνεσης: TA<1,00 

 

Η βασική παρατήρηση που προκύπτει από τον πιο πάνω πίνακα σχετίζεται με τη μεγάλη 

συναίνεση που παρουσιάζεται στο βαθμό αναγκαιότητας των πιο πάνω στρατηγικών. Η συναίνεση 

αυτή ενισχύεται και από το γεγονός ότι το ANOVA δεν εντόπισε καμιά στατιστικά σημαντική 

διακύμανση στις τιμές του τρίτου γύρου. Επομένως, με την εφαρμογή και των δύο κριτηρίων 

συναίνεσης προκύπτει ότι ο βαθμός αναγκαιότητας που έχουν συγκεντρώσει και οι έντεκα πιο 

πάνω στρατηγικές εξασφαλίζει συναίνεση.  

Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις εξασφαλίζεται συναίνεση 

από το δεύτερο γύρο της έρευνας, αφού οι αντίστοιχες τιμές της τυπικής απόκλισης δεν 

υπερβαίνουν τη μια μονάδα. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η δήλωση #11 που αναφέρεται στην 

προώθηση νέων με υψηλά προσόντα και κατάρτιση στην ιεραρχία του Υπουργείου Παιδείας 
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(TA=1,07), για την οποία όμως παρατηρείται βελτίωση της τυπικής απόκλισης στον τρίτο γύρο 

(TA=0,97). Αισθητή βελτίωση στις τιμές τυπικής απόκλισης μεταξύ των δύο γύρων επιτυγχάνεται 

επίσης στις δηλώσεις #5, #10 και #3, χωρίς βέβαια να παρατηρείται σοβαρή διαφοροποίηση των 

μέσων όρων. Είναι σημαντικό όμως να λεχθεί ότι και οι τέσσερις πιο πάνω στρατηγικές 

συγκαταλέγονται ανάμεσα στις επτά συνολικά στρατηγικές στις οποίες εντοπίζεται σε στατιστικά 

σημαντικό βαθμό διαφοροποίηση της αρχικής επιλογής του δεύτερου γύρου, όταν αυτή διέφερε 

από τη διάμεσο των επιλογών της ομάδας. Οι συντελεστές συσχέτισης Spearman των αντίστοιχων 

μεταβλητών χ και ψ, οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί για να μετρηθεί η πιο πάνω διαφοροποίηση, 

όπως έχει περιγραφεί λεπτομερώς στο προηγούμενο κεφάλαιο, φαίνονται στον επόμενο πίνακα. 

Πίνακας 4.2 

Συντελεστές συσχέτισης Spearman των μεταβλητών χ και ψ για το βαθμό αναγκαιότητας κάθε στρατηγικής 

α/α Στρατηγικές r n p 

3 Αναδιάρθρωση της διοικητικής δομής του Υπουργείου  0,53 41 0,00 

4 Προτεραιότητα στην ανάπτυξη της εκπαιδευτικής έρευνας 0,64 41 0,00 

5 Μηχανισμοί συστηματικής παρακολούθησης των διεθνών εξελίξεων 0,41 41 0,01 

6 Μηχανισμοί στρατηγικής πρόγνωσης του μέλλοντος του κυπριακού σχολείου  0,38 41 0,02 

7 Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της εκπαίδευσης σε βάθος χρόνου 0,47 41 0,01 

10 Παρακολούθηση του τρόπου που αντιμετωπίζουν άλλες χώρες παρόμοια με τα δικά 

μας εκπαιδευτικά προβλήματα 

0,36 41 0,02 

11 Προώθηση νέων με υψηλά προσόντα και κατάρτιση στην ιεραρχία του Υπουργείου 0,35 41 0,03 
μεταβλητή χ=διάμεσος ομάδας B΄ γύρου – ατομική επιλογή Β΄ γύρου (recode 0 σε 2 και ≠0 σε 1)  

μεταβλητή ψ=ατομική επιλογή Β΄ γύρου – ατομική επιλογή Γ΄ γύρου (recode 0 σε 2 και ≠0 σε 1)  

 

Ο εντοπισμός στατιστικά σημαντικής συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών χ και ψ στις 

επτά από τις έντεκα συνολικά στρατηγικές επιβεβαιώνει ότι για τις στρατηγικές αυτές 

παρουσιαζόταν σε στατιστικά σημαντικό βαθμό διαφοροποίηση της αρχικής επιλογής, όταν αυτή 

διέφερε από τη διάμεσο των επιλογών της ομάδας και αντίστροφα. Η διαφοροποίηση μάλιστα 

αυτή φαίνεται να συνέβαλε και στην αισθητή βελτίωση των τιμών της τυπικής απόκλισης, όπως 

επιβεβαιώνουν τα αντίστοιχα στοιχεία του Πίνακα 4.1 και για τις επτά πιο πάνω δηλώσεις. 
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Τελικά αποτελέσματα 

Με δεδομένο ότι όλες οι στρατηγικές είχαν συγκεντρώσει και στον τρίτο γύρο μέσους 

όρους μεγαλύτερους του 4, οι οποίοι βρίσκονταν μάλιστα πολύ κοντά ο ένας με τον άλλο (Βλέπε 

Πίνακα 4.1), εφαρμόστηκε ο συντελεστής συμφωνίας Kendall για υπολογισμό των μέσων όρων 

που προέρχονται από τον τρόπο με τον οποίο οι συμμετέχοντες μπορούσαν να κατατάξουν τις 

στρατηγικές (mean rank). Προτού γίνει αυτό είχαν επανακωδικοποιηθεί οι τιμές σε κάθε 

στρατηγική, ώστε η τιμή για την περισσότερο αναγκαία να μετατραπεί από 5 σε 1 και η τιμή για 

τη λιγότερο αναγκαία στρατηγική να μετατραπεί από 1 σε 5. Ανάλογη επανακωδικοποίηση έγινε 

και για τις ενδιάμεσες τιμές. Οι μέσοι όροι κατάταξης που προέκυψαν παρουσιάζονται στο 

Γράφημα 4.1. 

4,74 4,74 5
5,36 5,84 5,95 6,11 6,19

7,21 7,24 7,63

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Mean 

rank

#1 #2 #3 #4 #5 #7 #6 #8 #10 #9 #11

Γράφημα 4.1

Μέσοι όροι κατάταξης του βαθμού αναγκαιότητας των στρατηγικών

 
#1 Ίδρυση μονάδας στρατηγικού σχεδιασμού  

#2 Επιστημονική ανάλυση των αναγκών του συστήματος 

#3 Αναδιάρθρωση της διοικητικής δομής του Υπουργείου  

#4 Προτεραιότητα στην ανάπτυξη της εκπαιδευτικής έρευνας 

#5 Μηχανισμοί συστηματικής παρακολούθησης των διεθνών εξελίξεων 

#6 Μηχανισμοί στρατηγικής πρόγνωσης του μέλλοντος του κυπριακού σχολείου  

#7 Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της εκπαίδευσης σε βάθος χρόνου 

#8 Δημιουργία «εθνικού συμβουλίου» παιδείας  

#9 Μηχανισμοί συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση για εισαγωγή τεχνογνωσίας  

#10 Παρακολούθηση του τρόπου που αντιμετωπίζουν άλλες χώρες παρόμοια εκπαιδευτικά προβλήματα 

#11 Προώθηση νέων με υψηλά προσόντα και κατάρτιση στην ανώτατη ιεραρχία του Υπουργείου 

 

Με βάση το συντελεστή Kendall φαίνεται να υπάρχει συμφωνία στον τρόπο που οι 

συμμετέχοντες στην έρευνα μπορούσαν να κατατάξουν τις 11 πιο πάνω στρατηγικές (W=0,15, 
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p<0,001). Παρατηρώντας τα αποτελέσματα του πιο πάνω γραφήματος μπορούμε επίσης να 

διαπιστώσουμε ότι οι 11 στρατηγικές μπορούν να ταξινομηθούν σε 5 ομάδες ανάλογα με το μέσο 

όρο κατάταξης που παρουσιάζουν. Οι πρώτες τρεις, οι οποίες αναφέρονται στην ίδρυση μονάδας 

στρατηγικού σχεδιασμού, στην αξιολόγηση των αναγκών και στην αναδιάρθρωση της διοικητικής 

δομής του Υπουργείου, μπορούν να συμπεριληφθούν στην πρώτη ομάδα με τις πλέον αναγκαίες 

στρατηγικές, αφού συγκεντρώνουν μέσο όρο κατάταξης ίσο ή μικρότερο από το 5, ξεχωρίζοντας 

έτσι από τις υπόλοιπες. Σχετικό κυρίως με τις στρατηγικές #1 και #3 είναι και ένα από τα σχόλια 

που τόνιζε ιδιαίτερα τη σημασία της σωστής στελέχωσης οποιουδήποτε νέου φορέα ή 

μηχανισμού, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι «η συνεισφορά τέτοιων φορέων εξαρτάται πολύ 

από τα άτομα που εμπλέκονται σε αυτούς και το βαθμό αφιέρωσής τους». 

Στη δεύτερη ομάδα μπορεί να συμπεριληφθεί η τέταρτη στρατηγική που αναφέρεται στην 

ανάπτυξη της εκπαιδευτικής έρευνας, η οποία συγκεντρώνει μέσο όρο κατάταξης ελαφρώς πάνω 

από το 5. Η σημασία της στρατηγικής αυτής ενισχύεται επίσης μέσα από τα ποιοτικά δεδομένα 

της έρευνας με χαρακτηριστικό ένα σχόλιο το οποίο, αφού επισημαίνει ότι «το μεγαλύτερό μας 

πρόβλημα είναι η αδυναμία μας να εντοπίζουμε προβλήματα και να αναπτύσσουμε δικές μας 

λύσεις», προχωρά  με την υπόδειξη ότι η σοβαρή αυτή αδυναμία μπορεί να ξεπεραστεί «μόνο με 

ενίσχυση των διαδικασιών στοχασμού και έρευνας». 

Οι επόμενες 4 στρατηγικές (μηχανισμοί παρακολούθησης των διεθνών εξελίξεων, 

στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης σε βάθος χρόνου, στρατηγική πρόγνωση του μέλλοντος, εθνικό 

συμβούλιο παιδείας) μπορούν να συγκροτήσουν μια τρίτη ομάδα με μέσους όρους κατάταξης που 

βρίσκονται πολύ κοντά στο 6, ξεχωρίζοντας από τις επόμενες των οποίων ο μέσος όρος κατάταξης 

είναι πάνω από το 7. Μπορεί έτσι να λεχθεί ότι οι στρατηγικές που συμπεριλαμβάνονται στην 

τρίτη ομάδα δεν θεωρούνται ούτε ως οι περισσότερο αλλά ούτε και ως οι λιγότερο αναγκαίες από 

τις 11 στρατηγικές. Ειδικότερα όσον αφορά την πρώτη στρατηγική της ομάδας αυτής που 

αναφέρεται στους μηχανισμούς συστηματικής παρακολούθησης των διεθνών εξελίξεων, τα 
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ποιοτικά δεδομένα της έρευνας ενισχύουν μεν την αναγκαιότητα τέτοιων μηχανισμών αλλά 

ταυτόχρονα επισημαίνουν και την ανάγκη για προσεκτικά βήματα και σοβαρή μελέτη πριν από 

την εισαγωγή οποιωνδήποτε καινοτομιών στο κυπριακό συγκείμενο, αφού όπως πολύ 

χαρακτηριστικά επισημάνθηκε «θεσμοί που εφαρμόστηκαν με επιτυχία κάπου αλλού μπορεί να 

αποτύχουν στη χώρα μας και αντίστροφα».   

Ως λιγότερο αναγκαίες από τις προηγούμενες μπορούν να θεωρηθούν οι στρατηγικές #9 

και #10, οι οποίες αναφέρονται στην παρακολούθηση του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζουν 

άλλες χώρες παρόμοια με τα δικά μας προβλήματα και στην ανάπτυξη μηχανισμών συνεργασίας 

με την ΕΕ αντίστοιχα. Οι στρατηγικές αυτές μπορούν να ταξινομηθούν σε μια τέταρτη ομάδα 

στρατηγικών που συγκεντρώνουν μέσο όρο κατάταξης μεταξύ του 7,21 και του 7,24. Η τελευταία 

στη σειρά στρατηγική που αναφέρεται στην προώθηση προσοντούχων νέων στην ιεραρχία του 

Υπουργείου συγκεντρώνει μέσο όρο κατάταξης 7,63 και μπορεί να θεωρηθεί ότι σχηματίζει από 

μόνη της μια πέμπτη ομάδα, αφού θεωρείται ως η λιγότερο αναγκαία από τις υπόλοιπες. Θα 

πρέπει όμως στο σημείο αυτό να γίνει ξεκάθαρο ότι και οι έντεκα στρατηγικές συγκέντρωσαν 

μέσο όρο στο βαθμό αναγκαιότητας μεγαλύτερο από το 4 στην κλίμακα 1-5, επομένως δεν μπορεί 

να γίνεται λόγος για στρατηγικές με χαμηλό βαθμό αναγκαιότητας. Η χρησιμοποίηση του 

κριτηρίου Kendall είχε ακριβώς στόχο να κατατάξει αυτές τις στρατηγικές σύμφωνα με το μέσο 

όρο κατάταξης της κάθε μιας. Επομένως η τελευταία στη σειρά είναι μεν η λιγότερο αναγκαία 

συγκρινόμενη με τις δέκα υπόλοιπες στρατηγικές, χωρίς όμως να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι 

και αυτή η στρατηγική είχε συγκεντρώσει πολύ ψηλό βαθμό αναγκαιότητας. 

 

Ξένοι εμπειρογνώμονες 

Εξετάζοντας το εύρος των τιμών που έδωσαν στον τρίτο γύρο οι ξένοι ειδικοί για το βαθμό 

αναγκαιότητας της κάθε στρατηγικής (Βλέπε Παράρτημα ΙΔ), προκύπτει ότι υπάρχει σημαντική 
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ομοιογένεια μεταξύ τους όσον αφορά τον τρόπο που αυτοί απαντούσαν, αφού σε καμιά δήλωση 

δεν παρατηρείται απόκλιση στις απαντήσεις που να υπερβαίνει τη μια μονάδα.  

Συγκρίνοντας εξάλλου τις επιλογές των ξένων ειδικών με τις επιλογές των Κυπρίων 

παρατηρούμε ότι στις δέκα τουλάχιστο από τις έντεκα περιπτώσεις ο μέσος όρος ή η διάμεσος των 

επιλογών των Κυπρίων βρίσκεται μέσα στα όρια του εύρους των τιμών που είχαν δώσει οι ξένοι 

ειδικοί, επιβεβαιώνοντας έτσι μια σύμπτωση απόψεων. Η μοναδική μικρή απόκλιση εντοπίζεται 

στη δήλωση #5 η οποία σχετίζεται με τους μηχανισμούς παρακολούθησης των διεθνών εξελίξεων. 

Η απόκλιση όμως αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί ως οριακή περισσότερο παρά ουσιαστική, αφού 

ο μέσος όρος και η διάμεσος των επιλογών των Κυπρίων ( X =4,54, Διάμεσος=5) είναι ελαφρώς 

μεγαλύτεροι από το εύρος των τιμών που έδωσαν οι τρεις ξένοι εμπειρογνώμονες (4,4,4). 

 

Πιθανά μελλοντικά προβλήματα μέχρι το έτος 2020 

Με την ανάλυση του περιεχομένου των συνεντεύξεων του πρώτου γύρου προέκυψαν 20 

συγκεκριμένα προβλήματα που είναι πιθανό να αντιμετωπίσει το κυπριακό σχολείο μέχρι το 2020. 

Τα προβλήματα αυτά συμπεριελήφθησαν στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου του δεύτερου 

γύρου υπό μορφή δηλώσεων, για να κριθεί από τους συμμετέχοντες ο βαθμός πιθανότητάς τους να 

εμφανιστούν ως προβλήματα στο κυπριακό σχολείο μέχρι το έτος 2020 (Βλέπε Παράρτημα Ε). 

Με βάση τα αποτελέσματα του δεύτερου γύρου ετοιμάστηκε το ερωτηματολόγιο του τρίτου και 

τελευταίου γύρου της έρευνας, στο οποίο καταβλήθηκε προσπάθεια για περιορισμό των 

δεδομένων, ώστε αυτά να γίνουν πιο εύχρηστα και χρησιμοποιήσιμα. Για το λόγο αυτό 

συμπεριελήφθησαν στο ερωτηματολόγιο του τρίτου γύρου μόνο τα 14 πιθανότερα προβλήματα, 

αυτά δηλαδή που συγκέντρωσαν μέσο όρο πιθανότητας να συμβούν μεγαλύτερο από το 3 που 

ήταν η μέση τιμή της κλίμακας 1-5 που χρησιμοποιήθηκε. Τα προβλήματα που συγκέντρωσαν 

μικρότερο μέσο όρο και αποκλείστηκαν από τον τελικό γύρο φαίνονται στο Παράρτημα ΙΓ. 
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Μετά την ελεγχόμενη ανατροφοδότηση που είχαν οι συμμετέχοντες στον τρίτο γύρο, με 

την κοινοποίηση σε αυτούς τόσο της διαμέσου των επιλογών της ομάδας όσο και της δικής τους 

αρχικής επιλογής για κάθε δήλωση, σημείωσαν στο ερωτηματολόγιο του τρίτου γύρου την τελική 

επιλογή τους για το βαθμό πιθανότητας του κάθε προβλήματος να συμβεί, και κλήθηκαν επίσης 

να δηλώσουν το βαθμό δυσκολίας που θεωρούσαν ότι εμπεριείχε το κάθε πρόβλημα.  

Τα αντίστοιχα αποτελέσματα τόσο του δεύτερου όσο και του τρίτου γύρου που αφορούν 

τα πιθανά μελλοντικά προβλήματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.3, κατά τρόπο που να φαίνεται 

η επίτευξη ή όχι συναίνεσης, σύμφωνα με το προκαθορισμένο κριτήριο της τυπικής απόκλισης. 

 

Πίνακας 4.3 

Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις του τελικού βαθμού πιθανότητας των προβλημάτων σε κάθε γύρο 

α/α Προβλήματα Β΄ Γύρος Γ΄ Γύρος 

X  TA X  TA 

Συναίνεση1 από το Β΄ Γύρο 

2** Μαθητική παραβατικότητα και βία στα σχολεία 3,85* 0,94 3,83 0,89 

4 Εξάπλωση των ναρκωτικών ουσιών μεταξύ των μαθητών 3,66 0,96 3,73 0,92 

Συναίνεση στο Γ΄ Γύρο 

13 Ψηφιακός αναλφαβητισμός 3,17 1,02 3,15 0,82 

7 Κρίση γενικού φιλοσοφικού προσανατολισμού της εκπαίδευσης  3,54 1,07 3,76 0,89 

11 Έντονη κριτική σε ενδεχόμενα ανοίγματα του σχολείου στην 

τουρκοκυπριακή κοινότητα 

3,27 1,10 3,29 0,98 

6 Δυσκολία προσαρμογής στη ραγδαία εξέλιξη των τεχνολογιών πληροφορικής 3,56 1,05 3,59 0,92 

9 Σχολική αποτυχία και λειτουργικός αναλφαβητισμός 3,46 0,95 3,46 0,92 

Μη επίτευξη συναίνεσης 

12 Έξαρση φαινομένων όπως ο σοβινισμός, η μισαλλοδοξία, ο ρατσισμός και η 

ξενοφοβία μέσα στα σχολεία 

3,22 1,21 3,20 1,01 

10 Δημιουργία ανεξέλεγκτων δικτύων μάθησης έξω από το οργανωμένο σχολείο 3,39 1,18 3,39 1,02 

3 Εδραίωση ενός συστήματος παραπαιδείας 3,73 1,07 3,80 1,03 

1 Δυσκολία προσαρμογής σε μια ενδεχόμενη κοινή συμβίωση Ελληνοκυπρίων 

και Τουρκοκυπρίων 

3,80 1,17 3,73 1,10 

14 Μετεξέλιξη του εκπαιδευτικού συστήματος σε ένα ισχυρό γραφειοκρατικό 

οργανισμό 

3,12 1,19 3,12 1,10 

5 Συνεχής μεταφορά σοβαρών προβλημάτων της κοινωνίας μέσα στα σχολεία 3,59 1,12 3,63 1,11 

8 Εμπόδια σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις από ένα ισχυρό συνδικαλιστικό 

κίνημα 

3,44 1,21 3,56 1,16 

*
 Κλίμακα: 1=ελάχιστος βαθμός, 5=μέγιστος βαθμός          

**
 Αριθμός δήλωσης στο ερωτηματολόγιο τρίτου γύρου          

1 
Κριτήριο συναίνεσης: TA<1,00 

 

Από τα στοιχεία του πιο πάνω πίνακα φαίνεται ότι στο δεύτερο γύρο της έρευνας 

εξασφαλίζεται συναίνεση μόνο σε δύο προβλήματα όσον αφορά το βαθμό πιθανότητας να 

απασχολήσουν το κυπριακό σχολείο μέχρι το έτος 2020. Στον επόμενο γύρο επιτυγχάνεται 
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συναίνεση για ακόμα πέντε προβλήματα, ενώ για επτά συνολικά προβλήματα δεν επιτυγχάνεται 

τελικά συναίνεση. Από τη μελέτη επίσης των στοιχείων του προηγούμενου πίνακα προκύπτει ότι 

παρ’ όλο που παρατηρείται μείωση στις τιμές της τυπικής απόκλισης μεταξύ του δεύτερου και 

τρίτου γύρου σε όλες τις δηλώσεις, εντούτοις στις μισές δηλώσεις της κατηγορίας αυτής δεν 

γίνεται κατορθωτή η επίτευξη συναίνεσης. Αξίζει εξάλλου να επισημανθεί η περίπτωση της 

δήλωσης #7 που αναφέρεται στο ενδεχόμενο κρίσης γενικού φιλοσοφικού προσανατολισμού της 

εκπαίδευσης, όπου παρατηρείται μια αισθητή αύξηση του βαθμού πιθανότητας να συμβεί στον 

τελευταίο γύρο, η οποία μάλιστα συνοδεύεται από μια επίσης αισθητή μείωση στην τυπική 

απόκλιση ( X =3,54, TA=1,07 vs X =3,76, TA=0,89). 

Εφαρμόζοντας περαιτέρω το δεύτερο κριτήριο συναίνεσης (ANOVA), εντοπίστηκαν δύο 

περιπτώσεις στις οποίες υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στη διακύμανση των τιμών. Η 

πρώτη αφορούσε το πρόβλημα #8 που αναφέρεται στα εμπόδια του συνδικαλιστικού κινήματος 

στην εισαγωγή μεταρρυθμίσεων (F4,36=3,42, p<0,05) και η δεύτερη το πρόβλημα #10 που 

αναφέρεται στη δημιουργία ανεξέλεγκτων δικτύων μάθησης έξω από το σχολείο (F4,36=3,62, 

p<0,05). Διερευνώντας περαιτέρω τις διαφορές αυτές με το κριτήριο Scheffe επιβεβαιώθηκαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μόνο στη δεύτερη περίπτωση, όπου εντοπίστηκε συγκεκριμένα 

ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν περισσότερο πιθανό από τους πανεπιστημιακούς το ενδεχόμενο 

δημιουργίας ανεξέλεγκτων δικτύων μάθησης (p<0,05). Το πρόβλημα όμως αυτό, σύμφωνα με τα 

δεδομένα του προηγούμενα πίνακα, έχει ήδη συμπεριληφθεί στην ομάδα των προβλημάτων για τα 

οποία δεν έχει επιτευχθεί συναίνεση στο βαθμό πιθανότητας να εμφανιστούν, λόγω ψηλής τυπικής 

απόκλισης. Επομένως με την εφαρμογή και του δεύτερου κριτηρίου συναίνεσης η κατάσταση δεν 

διαφοροποιείται, και παραμένει όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 4.3, όσον αφορά την επίτευξη 

συναίνεσης. 

Μελετώντας εξάλλου τη διαφοροποίηση των επιλογών των ειδικών από το δεύτερο στον 

τρίτο γύρο της έρευνας, με τη βοήθεια του συντελεστή συσχέτισης Spearman μεταξύ των 
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μεταβλητών χ και ψ, οι οποίες αναφέρονται στη διαφοροποίηση ή όχι των απαντήσεων σε κάθε 

δήλωση ανάλογα με τη διάμεσο των επιλογών της ομάδας, έχει εντοπιστεί στατιστικά σημαντική 

θετική συσχέτιση στις δηλώσεις που φαίνονται στον Πίνακα 4.4. 

Πίνακας 4.4 

Συντελεστές συσχέτισης Spearman των μεταβλητών χ και ψ για το βαθμό πιθανότητας κάθε προβλήματος 

α/α Προβλήματα r n p 

6 Δυσκολία προσαρμογής στη ραγδαία εξέλιξη των τεχνολογιών πληροφορικής 0,36 41 0,02 

12 Έξαρση φαινομένων όπως ο σοβινισμός, η μισαλλοδοξία, ο ρατσισμός και η 

ξενοφοβία μέσα στα σχολεία 

0,31 41 0,04 

13 Ψηφιακός αναλφαβητισμός 0,46 41 0,00 

μεταβλητή χ=διάμεσος ομάδας B΄ γύρου – ατομική επιλογή Β΄ γύρου (recode 0 σε 2 και ≠0 σε 1)  

μεταβλητή ψ=ατομική επιλογή Β΄ γύρου – ατομική επιλογή Γ΄ γύρου (recode 0 σε 2 και ≠0 σε 1)  

 

Με βάση τα πιο πάνω στοιχεία μόνο σε τρεις από τις δεκατέσσερις δηλώσεις που 

αντιστοιχούσαν σε ισάριθμα μελλοντικά προβλήματα παρουσιάζεται σε στατιστικά σημαντικό 

βαθμό διαφοροποίηση της αρχικής επιλογής για το βαθμό πιθανότητας, όταν αυτή ήταν 

διαφορετική από τη διάμεσο των επιλογών της ομάδας. Αυτό φαίνεται να συνέβαλε και στην 

αισθητή βελτίωση των τιμών σύγκλισης για τις τρεις αυτές δηλώσεις στον τρίτο γύρο, παρ’ όλο 

που στην περίπτωση της δήλωσης #12 οι αντίστοιχες τιμές σύγκλισης ήταν οριακά λίγο πιο πάνω 

από το όριο για επίτευξη συναίνεσης (Βλέπε Πίνακα 4.3).  

 

Τελικά αποτελέσματα 

Τα αποτελέσματα του τρίτου γύρου, όσον αφορά το βαθμό πιθανότητας των προβλημάτων 

να επισυμβούν στο κυπριακό σχολείο, παρουσιάζονται ομαδοποιημένα στον Πίνακα 4.5 ανάλογα 

με την επίτευξη ή όχι συναίνεσης, όπως έχει προκύψει από την προηγούμενη διαδικασία. Σε κάθε 

ομάδα τα προβλήματα σειροθετούνται με βάση το μέσο όρο πιθανότητας που συγκέντρωσαν, ενώ 

επιπρόσθετα παρουσιάζεται και ο βαθμός δυσκολίας που συγκέντρωσε το κάθε πρόβλημα στον 

τρίτο γύρο. 
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Πίνακας 4.5 

Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις του τελικού βαθμού πιθανότητας και δυσκολίας των προβλημάτων 

α/α Προβλήματα Πιθανότητα Δυσκολία 

X  TA X  TA 

Με συναίνεση1 

2 Μαθητική παραβατικότητα και βία στα σχολεία 3,83 0,89 3,94 0,71 

7 Κρίση γενικού φιλοσοφικού προσανατολισμού της εκπαίδευσης  3,76 0,89 3,69 0,89 

4 Εξάπλωση των ναρκωτικών ουσιών μεταξύ των μαθητών 3,73 0,92 4,06 0,71 

6 Δυσκολία προσαρμογής στη ραγδαία εξέλιξη των τεχνολογιών πληροφορικής 3,59 0,92 3,56 0,77 

9 Σχολική αποτυχία και λειτουργικός αναλφαβητισμός 3,46 0,92 3,60 0,85 

11 Έντονη κριτική σε ενδεχόμενα ανοίγματα του σχολείου στην τουρκ. κοινότητα 3,29 0,98 3,33 0,93 

13 Ψηφιακός αναλφαβητισμός 3,15 0,82 3,28 0,61 

Χωρίς συναίνεση 

3 Εδραίωση ενός συστήματος παραπαιδείας 3,80 1,03 3,80 0,83 

1 Δυσκολία προσαρμογής σε μια ενδεχόμενη κοινή συμβίωση Ελληνοκυπρίων 

και Τουρκοκυπρίων 

3,73 1,10 4,11 0,75 

5 Συνεχής μεταφορά σοβαρών προβλημάτων της κοινωνίας μέσα στα σχολεία 3,63 1,11 4,03 0,84 

8 Εμπόδια σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις από ένα ισχυρό συνδικαλιστικό κίνημα 3,56 1,16 3,86 0,93 

10 Δημιουργία ανεξέλεγκτων δικτύων μάθησης έξω από το οργανωμένο σχολείο 3,39* 1,02 3,42 0,87 

12 Έξαρση φαινομένων όπως ο σοβινισμός, η μισαλλοδοξία, ο ρατσισμός και η 

ξενοφοβία μέσα στα σχολεία 

3,20 1,01 3,39 0,84 

14 Μετεξέλιξη του εκπαιδευτικού συστήματος σε μια ισχυρή γραφειοκρατία 3,12 1,10 3,36 0,90 
1
 Συναίνεση στο βαθμό πιθανότητας (κριτήρια: TA<1,00 και ANOVA) 

* Εντοπισμός στατιστικά σημαντικών διαφορών με ANOVA και Scheffe 

 

Στην ομάδα των προβλημάτων για τα οποία έχει επιτευχθεί συναίνεση στο βαθμό 

πιθανότητας τα πρώτα τέσσερα προβλήματα παρουσιάζουν αυξημένες πιθανότητες να 

εμφανιστούν, αφού συγκεντρώνουν βαθμό πιθανότητας μεγαλύτερο από το 3,50 στην κλίμακα 1-

5. Το πρόβλημα που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο βαθμό πιθανότητας να συμβεί σχετίζεται με τη 

μαθητική παραβατικότητα ( X =3,83), ενώ ακολουθούν τα προβλήματα που αναφέρονται στην 

κρίση φιλοσοφικού προσανατολισμού της εκπαίδευσης ( X =3,76), την εξάπλωση των ναρκωτικών 

μεταξύ του μαθητικού πληθυσμού ( X =3,73) και τη δυσκολία προσαρμογής στη ραγδαία εξέλιξη 

της τεχνολογίας ( X =3,59). Και τα τέσσερα αυτά προβλήματα συνοδεύονται από ένα αυξημένο 

βαθμό δυσκολίας ο οποίος είναι ιδιαίτερα μεγάλος στην περίπτωση της εξάπλωσης των 

ναρκωτικών ( X =4,06) και της μαθητικής παραβατικότητας ( X =3,94). 
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Στην επόμενη ομάδα περιλαμβάνονται τα προβλήματα για τα οποία δεν έχει εξασφαλιστεί 

η απαιτούμενη συναίνεση από μέρους των ειδικών όσον αφορά το βαθμό πιθανότητας, λόγω των 

αυξημένων τυπικών αποκλίσεων που παρουσιάζονται. Επιπρόσθετα, στην περίπτωση του 

προβλήματος #10 η ανάλυση της διακύμανσης και το κριτήριο Scheffe επιβεβαίωσαν την ύπαρξη 

στατιστικά σημαντικών διαφορών στο βαθμό πιθανότητας, όπως έχει αναφερθεί με λεπτομέρειες 

προηγουμένως. Διαφορές στη διακύμανση εντοπίστηκαν και στο βαθμό δυσκολίας του ίδιου 

προβλήματος (F4,31=2,74, p<0,05), χωρίς όμως αυτές να επιβεβαιωθούν συνέχεια με τον έλεγχο 

Scheffe. 

Παρά τη μη επίτευξη συναίνεσης μερικά από τα προβλήματα που υπάγονται στην ομάδα 

αυτή έχουν συγκεντρώσει αυξημένο βαθμό πιθανότητας να εμφανιστούν. Πρόκειται για τα 

προβλήματα που αναφέρονται στην εδραίωση της παραπαιδείας ( X =3,80, TA=1,03), την 

προσαρμογή σε μια ενδεχόμενη επίλυση του κυπριακού ( X =3,73, TA=1,10), τη συνεχή μεταφορά 

προβλημάτων της κοινωνίας μέσα στο σχολείο ( X =3,63, TA=1,11) και τα εμπόδια του 

συνδικαλισμού στις μεταρρυθμίσεις ( X =3,56, TA=1,16).  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πρόβλεψη για προβλήματα προσαρμογής του σχολείου σε 

μια ενδεχόμενη επίλυση του κυπριακού, η οποία μάλιστα συνοδεύεται και από ψηλή τυπική 

απόκλιση στο βαθμό πιθανότητας. Οι διαφορετικές εκτιμήσεις που υποδηλώνει η τυπική 

απόκλιση αντικατοπτρίζονται και μέσα από τα ποιοτικά δεδομένα της έρευνας, με την 

παρουσίαση εντελώς αντίθετων τοποθετήσεων για το συγκεκριμένο πρόβλημα. Συγκεκριμένα 

ένας από τους συμμετέχοντες εκτίμησε ότι «δεν θα υπάρξει ιδιαίτερη έλλειψη 

προσαρμοστικότητας στην περίπτωση επίλυσης του κυπριακού... τέτοιου είδους προβλήματα θα 

είναι μεμονωμένα και μειωμένα συγκριτικά με άλλα». Αντίθετα, ένας άλλος υποστήριξε ότι: 

Όταν μιλούμε για κρίση γενικού φιλοσοφικού προσανατολισμού λόγω της ένταξής 

μας στην ΕΕ πόσο μάλλον όταν μιλούμε για άνοιγμα των σχολείων σε μια κοινότητα 

που για 29 χρόνια ήταν χώρια από την άλλη, με άλλη θρησκεία και παραδοσιακά το 

εκπαιδευτικό σύστημα της μιας ήταν ανεξάρτητο από της άλλης. 
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Μελετώντας συνολικά τα στοιχεία του Πίνακα 4.1 εύκολα μπορεί κάποιος να διαπιστώσει 

ότι ενώ στο βαθμό δυσκολίας των προβλημάτων φαίνεται να υπάρχει σχετική σύγκλιση μεταξύ 

όσων συμμετείχαν στην έρευνα, αντίθετα στο βαθμό πιθανότητας καταγράφονται αρκετά ψηλές 

τιμές τυπικών αποκλίσεων, τουλάχιστο στις μισές δηλώσεις. Αυτό μπορεί να σχετίζεται ως ένα 

βαθμό με την ίδια τη φύση της πρόβλεψης, αφού ο βαθμός πιθανότητας να πραγματοποιηθεί ή να 

μην πραγματοποιηθεί μια πρόβλεψη είναι συνάρτηση πολλών άλλων παραγόντων ή συγκυριών 

αρκετοί από τους οποίους παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αστάθμητοι ή και αδιευκρίνιστοι, 

συμβάλλοντας έτσι πιο εύκολα στη διαφορετικότητα ή και την υποκειμενικότητα των εκτιμήσεων, 

ανάλογα και με τα βιώματα και τα προσωπικά πιστεύω εκείνου που τις κάνει. Από την άλλη ο 

βαθμός δυσκολίας ενός προβλήματος βρίσκεται πιο κοντά στην πραγματικότητα, συνιστά μια πιο 

συγκεκριμένη και προσδιορίσιμη έννοια, στοιχείο που διευκολύνει πιο ρεαλιστικές και 

συγκλίνουσες κρίσεις.  

Ενδιαφέρον φαίνεται να συγκεντρώνουν και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τον 

υπολογισμό του συντελεστή συσχέτισης Pearson για το βαθμό πιθανότητας να συμβεί και το 

βαθμό δυσκολίας που παρουσιάζει κάθε πρόβλημα. Ο συντελεστής αυτός χρησιμοποιήθηκε, γιατί 

στην προκειμένη περίπτωση οι κλίμακες μέτρησης θεωρήθηκε ότι ήταν ισοδιαστημικές. Με βάση 

τα αποτελέσματα αυτά προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση σε δέκα συνολικά 

από τα δεκατέσσερα προβλήματα, τα οποία φαίνονται στον επόμενο πίνακα. 
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Πίνακας 4.6 

Συντελεστές συσχέτισης Pearson των βαθμών πιθανότητας και δυσκολίας των προβλημάτων 

α/α Προβλήματα r n p 

11 Έντονη κριτική σε ενδεχόμενα ανοίγματα του σχολείου στην τουρκοκυπριακή 

κοινότητα 

0,80 36 0,00 

10 Δημιουργία ανεξέλεγκτων δικτύων μάθησης έξω από το οργανωμένο σχολείο 0,65 36 0,00 

14 Μετεξέλιξη του εκπαιδευτικού συστήματος σε ένα ισχυρό γραφειοκρατικό οργανισμό 0,56 36 0,00 

8 Εμπόδια σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις από ένα ισχυρό συνδικαλιστικό κίνημα 0,52 36 0,00 

7 Κρίση γενικού φιλοσοφικού προσανατολισμού της εκπαίδευσης  0,49 36 0,00 

3 Εδραίωση ενός συστήματος παραπαιδείας 0,48 35 0,00 

12 Έξαρση φαινομένων όπως ο σοβινισμός, η μισαλλοδοξία, ο ρατσισμός και η 

ξενοφοβία μέσα στα σχολεία 

0,42 36 0,01 

13 Ψηφιακός αναλφαβητισμός 0,41 36 0,01 

2 Μαθητική παραβατικότητα και βία στα σχολεία 0,39 36 0,02 

1 Δυσκολία προσαρμογής σε μια ενδεχόμενη κοινή συμβίωση Ελληνοκυπρίων και 

Τουρκοκυπρίων 

0,34 36 0,04 

 

Στη μεγάλη πλειοψηφία των προβλημάτων παρουσιάζεται στατιστικά σημαντική θετική 

συσχέτιση μεταξύ του βαθμού πιθανότητας να συμβεί το κάθε πρόβλημα και του βαθμού 

δυσκολίας που αυτό παρουσιάζει. Συνεπώς, οι ειδικοί θεωρούν για τις πιο πάνω περιπτώσεις 

πιθανό να συμβεί εκείνο που είναι ταυτόχρονα και δύσκολο να αντιμετωπιστεί, αφού όσο 

μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα τόσο μεγαλύτερος είναι και ο βαθμός δυσκολίας που δίνουν. Η 

θετική αυτή συσχέτιση παρουσιάζεται να είναι μάλιστα ιδιαίτερα ισχυρή πρώτα για το πρόβλημα 

#11 που περιγράφει την έντονη κριτική σε ενδεχόμενα ανοίγματα στην τουρκοκυπριακή 

κοινότητα (r=0,80, n=36, p<0,001), και ακολούθως για το πρόβλημα #10 που αναφέρεται στη 

δημιουργία ανεξέλεγκτων δικτύων μάθησης (r=0,65, n=36, p<0,001). 

 

Ξένοι εμπειρογνώμονες 

Σύμφωνα με τα δεδομένα του Παραρτήματος ΙΔ παρουσιάζεται και στην περίπτωση των 

δεκατεσσάρων μελλοντικών προβλημάτων ομοιογένεια στον τρόπο που είχαν απαντήσει οι ξένοι 

ειδικοί, αφού σε καμιά περίπτωση το εύρος των τιμών που έδωσαν δεν υπερέβαινε τις δύο 

μονάδες. Στη μεγάλη πλειοψηφία των δηλώσεων το εύρος των τιμών ήταν μικρότερο ή ίσο με μια 
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μονάδα (έντεκα από τις δεκατέσσερις δηλώσεις στο βαθμό πιθανότητας και δέκα από τις 

δεκατέσσερις στο βαθμό δυσκολίας).  

Στις περισσότερες δηλώσεις καταγράφεται επίσης σύγκλιση μεταξύ των τιμών που έδιναν 

οι ξένοι και οι Κύπριοι ειδικοί, σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν τεθεί. Απόκλιση 

παρουσιάζεται στο βαθμό πιθανότητας της δήλωσης #2 που αναφέρεται στη μαθητική 

παραβατικότητα (Τιμές ξένων=2,3,3, X  Κυπρίων=3,83, Διάμεσος Κυπρίων=4), της δήλωσης #3 

που σχετίζεται με την παραπαιδεία (Τιμές ξένων=2,3,ελλείπουσα, X  Κυπρίων=3,80, Διάμεσος 

Κυπρίων=4), και της δήλωσης #10 που κάνει λόγο για ανεξέλεγκτα δίκτυα μάθησης έξω από το 

σχολείο (Τιμές ξένων=2,2,ελλείπουσα, X  Κυπρίων=3,39, Διάμεσος Κυπρίων=3). Και στις τρεις 

πιο πάνω περιπτώσεις ουσιαστικά οι ξένοι ειδικοί παρουσιάζονται περισσότερο αισιόδοξοι από 

τους Κυπρίους, αφού δίνουν μικρότερο βαθμό πιθανότητας στα πιο πάνω αρνητικά ενδεχόμενα. 

Απόκλιση όμως σημειώνεται και στην εκτίμηση για το βαθμό δυσκολίας της δήλωσης #3 που 

αναφέρεται στην παραπαιδεία (Τιμές ξένων=3,3,ελλείπουσα, X  Κυπρίων=3,80, Διάμεσος 

Κυπρίων=4), της δήλωσης #7 που σχετίζεται με την κρίση φιλοσοφικού προσανατολισμού (Τιμές 

ξένων=5,5,5, X  Κυπρίων=3,69, Διάμεσος Κυπρίων=4), και της δήλωσης #10 που αφορά τα 

ανεξέλεγκτα δίκτυα μάθησης (Τιμές ξένων=3,3,ελλείπουσα, X  Κυπρίων=3,42, Διάμεσος 

Κυπρίων=4). Στην πρώτη και την τρίτη περίπτωση οι ξένοι δίνουν συγκριτικά μικρότερο βαθμό 

δυσκολίας από τους Κυπρίους, ενώ στη δεύτερη περίπτωση (κρίση φιλοσοφικού 

προσανατολισμού) συμβαίνει το αντίθετο. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι στην περίπτωση 

αυτή καταγράφηκε ο μεγαλύτερος βαθμός δυσκολίας που δόθηκε από τους ξένους για όλα τα 

προβλήματα. 
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Προβλέψεις για μελλοντικές αλλαγές και εξελίξεις μέχρι το 2020 

Η ανάλυση του περιεχομένου των συνεντεύξεων του πρώτου γύρου έφερε στην επιφάνεια 

έναν αρκετά μεγάλο αριθμό προβλέψεων για πιθανές μελλοντικές αλλαγές και εξελίξεις στο 

κυπριακό σχολείο μέχρι το έτος 2020. Για σκοπούς καλύτερης οργάνωσης οι προβλέψεις αυτές 

ομαδοποιήθηκαν ανάλογα με το περιεχόμενό τους σε 4 ευρύτερες κατηγορίες. Η πρώτη περιείχε 

90 συνολικά προβλέψεις που αφορούσαν τη γενική λειτουργία και οργάνωση του σχολείου, η 

δεύτερη αποτελείτο από 64 προβλέψεις που σχετίζονταν με τη διδασκαλία και τη μάθηση, η τρίτη 

περιλάμβανε 54 προβλέψεις που είχαν σχέση με την υλικοτεχνική υποδομή και τους πόρους, ενώ 

η τελευταία κατηγορία είχε επίσης 54 προβλέψεις που αναφέρονταν στους εκπαιδευτικούς. Όλες 

οι πιο πάνω προβλέψεις συμπεριελήφθησαν υπό μορφή δηλώσεων στο τρίτο μέρος του 

ερωτηματολογίου του δεύτερου γύρου (Βλέπε Παράρτημα Ε), για να κριθεί από το σύνολο των 

συμμετεχόντων ο βαθμός πιθανότητάς τους να πραγματοποιηθούν στο κυπριακό σχολείο μέχρι το 

2020. 

Με βάση τα αποτελέσματα του δεύτερου γύρου ετοιμάστηκε το ερωτηματολόγιο του 

τρίτου και τελευταίου γύρου της έρευνας, στο οποίο έγινε προσπάθεια να περιοριστούν τα 

δεδομένα ώστε αυτά να είναι πιο εύχρηστα. Για το σκοπό αυτό συμπεριελήφθησαν στο 

ερωτηματολόγιο αυτό μόνο οι επικρατέστερες προβλέψεις, αυτές δηλαδή που συγκέντρωσαν μέσο 

όρο πιθανότητας να συμβούν μεγαλύτερο από το 3 που ήταν η μέση τιμή της κλίμακας 1-5 που 

χρησιμοποιήθηκε. Οι προβλέψεις που συγκέντρωσαν μικρότερο μέσο όρο και αποκλείστηκαν από 

το τελικό ερωτηματολόγιο παρουσιάζονται μαζί με τους αντίστοιχους μέσους όρους και τυπικές 

αποκλίσεις στο Παράρτημα ΙΔ. 

Στο τελικό ερωτηματολόγιο συμπεριελήφθησαν συνολικά 161 προβλέψεις οι οποίες 

ομαδοποιήθηκαν με βάση την ανάλυση περιεχομένου, όπως έχει επεξηγηθεί στο προηγούμενο 

κεφάλαιο, στις ακόλουθες 13 γενικές κατηγορίες προβλέψεων : 
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Α. Επιδράσεις από το χώρο της ελεύθερης οικονομίας (13 προβλέψεις) 

Β. Σύγκλιση του σχολείου με την κοινωνία της πληροφορίας (18) 

Γ. Συμπόρευση με το ευρωπαϊκό σχολείο (18) 

Δ. Ανασχεδιασμός της λειτουργίας του σχολείου (17) 

Ε. Αυτονομία της σχολικής μονάδας (8) 

Στ. Αύξηση της μαθητικής παραβατικότητας (6) 

Ζ. Έμφαση στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου (11) 

Η. Έμφαση στη συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (10) 

Θ. Ενίσχυση γραφειοκρατιστικών προσεγγίσεων (7) 

Ι. Άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία (11) 

ΙΑ. Ανοίγματα του σχολείου στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα (15) 

ΙΒ. Ανάδειξη του σχολείου σε οργανισμό που καινοτομεί και αναπτύσσεται (11) 

ΙΓ. Προβλέψεις που δεν εμπίπτουν στις προηγούμενες κατηγορίες (16) 

 

Μετά την ανατροφοδότηση που είχαν οι συμμετέχοντες στον τρίτο γύρο, με την 

κοινοποίηση σε αυτούς τόσο της διαμέσου των επιλογών της ομάδας όσο και της δικής τους 

αρχικής επιλογής για κάθε δήλωση, σημείωσαν στο ερωτηματολόγιο του τρίτου γύρου την τελική 

επιλογή τους για το βαθμό πιθανότητας να συμβεί η κάθε πρόβλεψη. Επιπρόσθετα, κλήθηκαν να 

σημειώσουν και το βαθμό επιθυμίας τους να πραγματοποιηθεί η κάθε πρόβλεψη.  

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που αναφέρονται στις 13 πιο πάνω 

κατηγορίες προβλέψεων. 

 

Κατηγορία Α: Επιδράσεις από το χώρο της ελεύθερης οικονομίας 

Τα αποτελέσματα του δεύτερου και τρίτου γύρου που αφορούν το βαθμό πιθανότητας να 

επαληθευθούν οι προβλέψεις της κατηγορίας αυτής παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.7, κατά τρόπο 

που να φαίνεται η επίτευξη ή όχι συναίνεσης, σύμφωνα με το προκαθορισμένο κριτήριο της 

τυπικής απόκλισης. 
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Πίνακας 4.7 

Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις του βαθμού πιθανότητας των προβλέψεων της Κατηγορίας Α σε κάθε 

γύρο 

α/α Προβλέψεις Β΄ Γύρος Γ΄ Γύρος 

X  TA X  TA 

Συναίνεση1 από το Β΄ Γύρο 

5** Μεγέθυνση της ιδιωτικής εκπαίδευσης  3,55* 0,99 3,53 0,99 

Συναίνεση στο Γ΄ Γύρο 

10 Διεκδίκηση και όχι απονομή των πόρων  3,05 1,08 3,11 0,92 

9 Εισαγωγή προγραμμάτων για ανάπτυξη του πνεύματος της 

επιχειρηματικότητας 

3,30 1,00 3,32 0,93 

2 Αναδόμηση των αναλυτικών προγραμμάτων για ικανοποίηση των αναγκών της 

αγοράς εργασίας  

3,43 1,07 3,61 0,97 

1 Αγορά υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα για υπηρεσίες συναφείς με την 

εκπαίδευση  

3,58 1,20 3,70 0,99 

Μη επίτευξη συναίνεσης 

4 Μηχανισμοί λογοδοσίας για όσους διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα 3,95 1,10 4,03 1,05 

7 Δημόσια πληροφόρηση για τα αποτελέσματα κάθε σχολείου 3,05 1,15 3,08 1,05 

3 Εισαγωγή δεικτών μέτρησης της αποδοτικότητας  3,45 1,15 3,58 1,06 

6 Πολλαπλασιασμός των φορέων που λειτουργούν σχολεία  3,33 1,16 3,25 1,06 

11 Κίνητρα πρόωρων αφυπηρετήσεων για σκοπούς ανανέωσης  3,08 1,08 3,13 1,06 

12 Καθιέρωση αμοιβών για εκπαιδευτικούς που διακρίνονται 3,32 1,25 3,44 1,14 

8 Κατοχύρωση του δικαιώματος των γονιών να επιλέγουν το σχολείο του 

παιδιού τους 

3,00 1,30 2,95 1,15 

13 Δημιουργία σώματος για διοργάνωση εξετάσεων πρόσληψης των 

καταλληλότερων εκπαιδευτικών 

3,24 1,38 3,33 1,34 

*
 Κλίμακα: 1=ελάχιστος βαθμός, 5=μέγιστος βαθμός          

**
 Αριθμός δήλωσης στο ερωτηματολόγιο τρίτου γύρου          

1 
Κριτήριο συναίνεσης: TA<1,00 

 

Από τα πιο πάνω στοιχεία φαίνεται ότι στο δεύτερο γύρο της έρευνας εξασφαλίζεται 

συναίνεση μόνο σε μία πρόβλεψη, όσον αφορά το βαθμό πιθανότητας να πραγματοποιηθεί. Στον 

επόμενο γύρο εξασφαλίζεται συναίνεση για ακόμα τέσσερις προβλέψεις, ενώ δεν επιτυγχάνεται 

τελικά συναίνεση για οκτώ συνολικά προβλέψεις της κατηγορίας αυτής. Γενικά πάντως 

παρατηρείται μεταξύ του δεύτερου και τρίτου γύρου μια σχετική μείωση στις τιμές της τυπικής 

απόκλισης. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της πρόβλεψης #1 που αναφέρεται στην αγορά 

υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα, όπου παρατηρείται μια αύξηση του μέσου όρου η οποία 

συνοδεύεται από αισθητή μείωση της τυπικής απόκλισης ( X =3,58, TA=1,20 vs X =3,70, 

TA=0,99). 

Εφαρμόζοντας στη συνέχεια το δεύτερο κριτήριο συναίνεσης (ANOVA) εντοπίστηκαν δύο 

περιπτώσεις στις οποίες υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διακυμάνσεις των τιμών. Η πρώτη 
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περίπτωση αφορούσε την πρόβλεψη #1 η οποία αναφέρεται στην αγορά υπηρεσιών από τον 

ιδιωτικό τομέα (F4,35=2,70, p<0,05), ενώ η δεύτερη σχετιζόταν με την πρόβλεψη #4 η οποία 

αναφέρεται στο ενδεχόμενο λειτουργίας μηχανισμών λογοδοσίας για όσους διαχειρίζονται 

δημόσιο χρήμα (F4,33=2,80, p<0,05). Διερευνώντας όμως περαιτέρω τις διαφορές αυτές με το 

κριτήριο Scheffe δεν επιβεβαιώθηκαν οποιεσδήποτε στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

υποομάδων. Επομένως τα αποτελέσματα όσον αφορά την επίτευξη συναίνεσης στο βαθμό 

πιθανότητας παραμένουν αναλλοίωτα και μετά την εφαρμογή του δεύτερου κριτηρίου 

συναίνεσης, όπως ακριβώς έχουν αρχικά παρουσιαστεί στον Πίνακα 4.7. 

Πρόσθετα, με τη μη επίτευξη συναίνεσης για την πλειοψηφία τουλάχιστο των 

προβλέψεων, φαίνεται ότι δεν υπήρξε στην περίπτωση της κατηγορίας αυτής ούτε σημαντική 

διαφοροποίηση των επιλογών μεταξύ του δεύτερου και τρίτου γύρου. Διερευνώντας αυτή τη 

διαφοροποίηση με τη βοήθεια του συντελεστή Spearman για τις μεταβλητές χ και ψ, οι οποίες 

αναφέρονται στη διαφοροποίηση ή όχι των απαντήσεων σε κάθε δήλωση ανάλογα με τη διάμεσο 

των επιλογών της ομάδας, εντοπίζεται στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μόνο σε τρεις 

δηλώσεις, όπως αυτές παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα. 

Πίνακας 4.8 

Συντελεστές συσχέτισης Spearman των μεταβλητών χ και ψ για το βαθμό πιθανότητας των προβλέψεων της 

Κατηγορίας Α 

α/α Προβλέψεις r n p 

3 Εισαγωγή δεικτών μέτρησης της αποδοτικότητας  0,37 40 0,02 

8 Κατοχύρωση του δικαιώματος των γονιών να επιλέγουν το σχολείο του παιδιού 

τους 

0,32 40 0,04 

10 Διεκδίκηση και όχι απονομή των πόρων  0,32 37 0,05 

μεταβλητή χ=διάμεσος ομάδας B΄ γύρου – ατομική επιλογή Β΄ γύρου (recode 0 σε 2 και ≠0 σε 1)  

μεταβλητή ψ=ατομική επιλογή Β΄ γύρου – ατομική επιλογή Γ΄ γύρου (recode 0 σε 2 και ≠0 σε 1)  

 

Η σημαντική διαφοροποίηση των επιλογών στις δηλώσεις αυτές συνέβαλε μεν στη 

βελτίωση των τιμών τυπικής απόκλισης αλλά όχι στο προκαθορισμένο επίπεδο, τουλάχιστο για τις 

δύο πρώτες, όπως σαφώς προκύπτει από τα στοιχεία του Πίνακα 4.7, ώστε να θεωρηθεί ότι έχει 

επιτευχθεί συναίνεση. Εξάλλου η σημαντική διαφοροποίηση των επιλογών μόνο σε τρεις από τις 
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δεκατρείς δηλώσεις της κατηγορίας αυτής δεν ήταν αρκετή για να συμβάλει σημαντικά και στη 

διαφοροποίηση των τελικών αποτελεσμάτων.  

 

Τελικά αποτελέσματα 

Τα αποτελέσματα του τρίτου γύρου όσον αφορά το βαθμό πιθανότητας να 

πραγματοποιηθούν οι προβλέψεις της Κατηγορίας Α παρουσιάζονται ομαδοποιημένα στον 

Πίνακα 4.9, ανάλογα με την επίτευξη ή όχι συναίνεσης, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει 

επεξηγηθεί προηγουμένως. Σε κάθε ομάδα οι προβλέψεις ιεραρχούνται με βάση το μέσο όρο 

πιθανότητας που συγκέντρωσαν, ενώ για κάθε πρόβλεψη παρουσιάζεται και ο βαθμός επιθυμίας 

για πραγματοποίηση που συγκέντρωσε. 

Πίνακας 4.9 

Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις του τελικού βαθμού πιθανότητας και επιθυμίας των προβλέψεων της 

Κατηγορίας Α 

α/α Προβλέψεις Πιθανότητα Επιθυμία 

X  TA X  TA 

Με συναίνεση1 

1 Αγορά υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα για υπηρεσίες συναφείς με την 

εκπαίδευση  

3,70 0,99 3,70 1,18 

2 Αναδόμηση των αναλυτικών προγραμμάτων για ικανοποίηση των αναγκών της 

αγοράς εργασίας  

3,61 0,97 3,84 1,14 

5 Μεγέθυνση της ιδιωτικής εκπαίδευσης  3,53 0,99 2,32 1,20 

9 Εισαγωγή προγραμμάτων για ανάπτυξη του πνεύματος της 

επιχειρηματικότητας 

3,32 0,93 3,57 1,04 

10 Διεκδίκηση και όχι απονομή των πόρων  3,11 0,92 3,58 1,00 

Χωρίς συναίνεση 

4 Μηχανισμοί λογοδοσίας για όσους διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα 4,03 1,05 4,54 0,73 

3 Εισαγωγή δεικτών μέτρησης της αποδοτικότητας  3,58 1,06 3,97 0,87 

12 Καθιέρωση αμοιβών για εκπαιδευτικούς που διακρίνονται 3,44 1,14 4,11 1,02 

13 Δημιουργία σώματος για διοργάνωση εξετάσεων πρόσληψης των 

καταλληλότερων εκπαιδευτικών 

3,33 1,34 4,19 0,94 

6 Πολλαπλασιασμός των φορέων που λειτουργούν σχολεία  3,25 1,06 2,86 1,23 

11 Κίνητρα πρόωρων αφυπηρετήσεων για σκοπούς ανανέωσης  3,13 1,06 4,08 0,89 

7 Δημόσια πληροφόρηση για τα αποτελέσματα κάθε σχολείου 3,08 1,05 3,89 0,84 

8 Κατοχύρωση του δικαιώματος των γονιών να επιλέγουν το σχολείο του 

παιδιού τους 

2,95 1,15 3,49 1,24 

1
 Συναίνεση στο βαθμό πιθανότητας (κριτήρια: TA<1,00 και ANOVA) 

* Εντοπισμός στατιστικά σημαντικών διαφορών με ANOVA και Scheffe 
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Όσον αφορά τις προβλέψεις για τις οποίες έχει τελικά εξασφαλιστεί συναίνεση μπορεί 

κάποιος να επισημάνει τις οριακές τιμές τυπικής απόκλισης που αυτές συγκέντρωσαν αναφορικά 

με το βαθμό πιθανότητας, ενώ οι αντίστοιχες τιμές στο βαθμό επιθυμίας παρουσιάζονται να είναι 

μεγαλύτερες και από τη μονάδα. Οι ψηλές τιμές τυπικής απόκλισης όμως φαίνεται να είναι το 

γενικό χαρακτηριστικό της μεγάλης πλειοψηφίας των δηλώσεων της κατηγορίας αυτής στο 

σύνολό της τόσο όσον αφορά το βαθμό πιθανότητας όσο και όσον αφορά το βαθμό επιθυμίας. 

Αυτό μάλιστα ίσως να οφείλεται στο κυρίαρχο ενοποιό στοιχείο όλων των πιο πάνω δηλώσεων 

που είναι ακριβώς οι επιδράσεις του μοντέλου της αγοράς και της ελεύθερης οικονομίας στην 

εκπαίδευση, στοιχείο που είναι αναμενόμενο να προκαλεί ποικίλες ή και εντελώς αντίθετες 

αντιδράσεις και εκτιμήσεις που προέρχονται πολλές φορές από διαφορετικές φιλοσοφικές 

κοσμοθεωρήσεις και αντιλήψεις του κάθε ατόμου. 

Η πιο πιθανή πρόβλεψη στην ομάδα των προβλέψεων εκείνων που παρουσιάζουν 

συναίνεση, έστω και με οριακές τιμές, σχετίζεται με το ενδεχόμενο αγοράς υπηρεσιών από τον 

ιδιωτικό τομέα ( X =3,70), ενώ ακολουθούν οι προβλέψεις που περιγράφουν το ενδεχόμενο 

αναδόμησης των προγραμμάτων σπουδών ώστε να ικανοποιούν τις ανάγκες της αγοράς εργασίας 

( X =3,61), και το ενδεχόμενο μεγέθυνσης της ιδιωτικής εκπαίδευσης ( X =3,53). Είναι μάλιστα 

χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η τελευταία αυτή πρόβλεψη συγκεντρώνει χαμηλό βαθμό 

επιθυμίας με ιδιαίτερα αυξημένη όμως τιμή τυπικής απόκλισης ( X =2,32, TA=1,20), στοιχείο που 

επιβεβαιώνει την ύπαρξη έντονων διαφωνιών. Πρόκειται ασφαλώς για αρκετά χαμηλό βαθμό 

επιθυμίας που δεν συναντάται μάλιστα σε καμιά άλλη πρόβλεψη της ίδιας κατηγορίας, τουλάχιστο 

στον ίδιο βαθμό, και αποτελεί σαφή ένδειξη της προτίμησης της πλειοψηφίας των συμμετεχόντων 

για τη δημόσια εκπαίδευση. Ενισχυτικό της ίδιας τάσης είναι και ο σχετικά χαμηλός βαθμός 

επιθυμίας που συγκεντρώνει μια παρόμοια πρόβλεψη (δήλωση #6) που αναφέρεται στο 
Μά
ριο
ς Σ

. Σ
τυ
λια
νίδ
ης



 

 191 

ενδεχόμενο πολλαπλασιασμού των φορέων που λειτουργούν σχολεία, στην οποία παρουσιάζεται 

επίσης αυξημένη τυπική απόκλιση ( X =2,86, TA=1,23). 

Στην ομάδα των προβλέψεων για τις οποίες δεν επιτυγχάνεται συναίνεση στο βαθμό 

πιθανότητας μόνο δύο καταφέρνουν τελικά να συγκεντρώσουν αυξημένο βαθμό πιθανότητας. Η 

μία μάλιστα από αυτές η οποία αναφέρεται στην εισαγωγή μηχανισμών λογοδοσίας για όσους 

διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα συγκεντρώνει ιδιαίτερα ψηλό βαθμό πιθανότητας ( X =4,03, 

TA=1,05) αλλά και επιθυμίας να πραγματοποιηθεί με αυξημένη μάλιστα ομοφωνία στην 

περίπτωση αυτή ( X =4,54, TA=0,73). Η δεύτερη πιο πιθανή πρόβλεψη αναφέρεται στην εισαγωγή 

δεικτών μέτρησης της αποδοτικότητας ο βαθμός πιθανότητας της οποίας όμως βρίσκεται αισθητά 

πιο κάτω από τον αντίστοιχο βαθμό που συγκέντρωσε η προηγούμενη πρόβλεψη ( X =3,58 

TA=1,06).  

Πέρα από τις δύο πιο πάνω περιπτώσεις όλες οι υπόλοιπες προβλέψεις της ομάδας αυτής, 

ακόμα και αυτές που δεν συγκεντρώνουν ψηλό βαθμό πιθανότητας, παρουσιάζουν ιδιαίτερα ψηλό 

ή σχετικά ψηλό βαθμό επιθυμίας. Ενδεικτικές είναι οι περιπτώσεις των προβλέψεων εκείνων που, 

ενώ δεν παρουσιάζουν ψηλό βαθμό πιθανότητας συγκεντρώνουν ιδιαίτερα ψηλό βαθμό επιθυμίας, 

όπως για παράδειγμα η πρόβλεψη #13 που περιγράφει τη δημιουργία σώματος που θα 

διοργανώνει εξετάσεις πρόσληψης για τους εκπαιδευτικούς ( X =4,19), η πρόβλεψη #12 που 

αναφέρεται στην καθιέρωση αμοιβών για εκπαιδευτικούς που διακρίνονται ( X =4,11) και η 

πρόβλεψη #11 που κάνει λόγο για κίνητρα πρόωρων αφυπηρετήσεων ( X =4,08). Ενισχυτικό 

μάλιστα της τελευταίας πρόβλεψης είναι και το ακόλουθο σχόλιο που έχει καταγραφεί: 

Επειδή σήμερα υπάρχει ο κατάλογος διοριστέων και αποκλείονται οι νέοι άνθρωποι, 

με νέο πνεύμα και νέες μεθόδους διδασκαλίας, πιστεύω ότι είναι σωστό να φεύγουν 

οι παλαιότεροι, να διορίζονται νεότεροι για να υπάρχει νέα δυναμικότητα. 

  

Ακόμη ένα σχόλιο ήταν αρκετά ενδεικτικό και αφορούσε περισσότερο τις δηλώσεις #3, #7 

και #8 που αναφέρονταν στην εισαγωγή συγκεκριμένων καινοτομιών, όπως οι δείκτες μέτρησης 
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της αποδοτικότητας, η δημόσια πληροφόρηση για τα αποτελέσματα κάθε σχολείου και η 

κατοχύρωση του γονικού δικαιώματος επιλογής σχολείου. Το σχόλιο αυτό σχετιζόταν με το 

ενδεχόμενο παρεμπόδισης τέτοιων καινοτομιών από το συνδικαλισμό, επισημαίνοντας 

χαρακτηριστικά ότι «οι συνδικαλιστικοί φορείς έχουν υπερβολική εξουσία και δεν θα τις 

επιτρέψουν». Η επισήμανση μάλιστα αυτή είναι ταυτόχρονα ενισχυτική και για ένα από τα πιθανά 

μελλοντικά προβλήματα, το οποίο έχει παρουσιαστεί προηγουμένως και αναφερόταν ακριβώς στο 

ενδεχόμενο παρεμβολής εμποδίων στην εισαγωγή σημαντικών καινοτομιών από ένα ισχυρό 

εκπαιδευτικό συνδικαλιστικό κίνημα. Ήδη η ανατροπή των σχεδιασμών και της όλης προεργασίας 

που έχει γίνει για την εισαγωγή των εθνικών επιπέδων συνιστά ένα τέτοιο παράδειγμα που 

επιβεβαιώνει την πιο πάνω πρόβλεψη. 

Είναι εξάλλου χρήσιμο να επισημανθεί ότι στην περίπτωση των προβλέψεων της 

κατηγορίας αυτής δεν έχει επιβεβαιωθεί σε καμιά περίπτωση η ύπαρξη στατιστικά σημαντικών 

διαφορών μεταξύ των υποομάδων των ειδικών στην περίπτωση του βαθμού πιθανότητας, όπως 

έχει ήδη επεξηγηθεί. Στην περίπτωση του βαθμού επιθυμίας εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές 

διακυμάνσεις στην πρόβλεψη #6 (F4,32=2,78, p<0,05), χωρίς όμως αυτές να επιβεβαιωθούν με το 

κριτήριο Scheffe. Επομένως η ύπαρξη διαφορετικών εκτιμήσεων που υποδηλώνεται μέσα από τις 

σχετικά ψηλές τιμές τυπικής απόκλισης μπορούν να ερμηνευθούν, εκεί που παρουσιάζονται, ως 

αποτέλεσμα διαφορετικών προσεγγίσεων που οφείλονται περισσότερο σε ατομικές διαφορές 

εκτιμήσεων, παρά σε διαφορές που σχετίζονται με τις διαφορετικές ομάδες από τις οποίες 

προέρχονται οι ειδικοί. 

Ενδιαφέρον τέλος παρουσιάζουν και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τον 

υπολογισμό του συντελεστή συσχέτισης Pearson για το βαθμό πιθανότητας να συμβεί και το 

βαθμό επιθυμίας να πραγματοποιηθεί η κάθε πρόβλεψη. Με βάση τα αποτελέσματα αυτά 

προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μόνο σε τρεις από τις δεκατρείς 

προβλέψεις της κατηγορίας αυτής, οι οποίες φαίνονται στον επόμενο πίνακα. 
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Πίνακας 4.10 

Συντελεστές συσχέτισης Pearson του βαθμού πιθανότητας και επιθυμίας των προβλέψεων της Κατηγορίας Α 

α/α Προβλέψεις r n p 

13 Δημιουργία σώματος για διοργάνωση εξετάσεων πρόσληψης των καταλληλότερων 

εκπαιδευτικών 

0,48 35 0,00 

11 Κίνητρα πρόωρων αφυπηρετήσεων για σκοπούς ανανέωσης  0,41 35 0,02 

7 Δημόσια πληροφόρηση για τα αποτελέσματα κάθε σχολείου 0,35 36 0,04 

 

Και στις τρεις πιο πάνω περιπτώσεις παρουσιάζεται στατιστικά σημαντική συσχέτιση 

μεταξύ του βαθμού πιθανότητας και του βαθμού επιθυμίας να πραγματοποιηθεί η κάθε πρόβλεψη. 

Η συσχέτιση αυτή είναι θετική, γεγονός που υποδηλώνει ότι στις περιπτώσεις αυτές όσο 

μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να πραγματοποιηθούν οι προβλέψεις τόσο μεγαλύτερη είναι και η 

επιθυμία για κάτι τέτοιο. Η θετική αυτή συσχέτιση παρουσιάζεται να είναι μάλιστα σχετικά πιο 

ισχυρή για την πρόβλεψη #13 που περιγράφει τη δημιουργία ειδικού σώματος που να διοργανώνει 

εξετάσεις πρόσληψης των εκπαιδευτικών (r=0,48, n=35, p<0,001). 

Ξένοι εμπειρογνώμονες 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του παραρτήματος ΙΔ και με βάση τα κριτήρια που έχουν τεθεί 

παρουσιάζεται και στην περίπτωση των 13 προβλέψεων που αναφέρονται στις επιδράσεις της 

ελεύθερης οικονομίας ομοιογένεια στον τρόπο που είχαν απαντήσει οι ξένοι ειδικοί, αφού το 

εύρος των τιμών που έδωσαν δεν υπερέβαινε τις 2 μονάδες. Η μόνη απόκλιση 3 μονάδων 

παρουσιάστηκε στο βαθμό επιθυμίας της πρόβλεψης #5 που αφορούσε τη μεγέθυνση της 

ιδιωτικής σε βάρος της δημόσιας εκπαίδευσης (1,3,4). Η απόκλιση αυτή αντικατοπτρίζει ακριβώς 

διαφορετικές προσεγγίσεις που ξεκινούν ίσως από διαφορετικά υπόβαθρα ή πεποιθήσεις για τη 

σχέση μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι από τις 

δεκατρείς δηλώσεις της κατηγορίας αυτής καταγράφεται εύρος τιμών μικρότερο ή ίσο με μια 

μονάδα σε οκτώ δηλώσεις που αφορούν το βαθμό πιθανότητας και σε δέκα που αναφέρονται στο 

βαθμό επιθυμίας. 
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Συγκρίνοντας εξάλλου τις τιμές που έδιναν οι ξένοι ειδικοί με τις τιμές που έδιναν οι 

Κύπριοι ειδικοί, με κριτήριο την απόσταση του μέσου όρου και της διαμέσου των επιλογών των 

Κυπρίων από το εύρος των τιμών που έδιναν οι ξένοι εμπειρογνώμονες, φαίνεται να 

παρουσιάζεται και εδώ μια σχετική σύγκλιση των απόψεων. Συγκεκριμένα σε καμιά από τις 13 

προβλέψεις δεν παρουσιάστηκε απόκλιση στο βαθμό επιθυμίας, ενώ παρουσιάστηκε τέτοια 

απόκλιση στο βαθμό πιθανότητας μόνο σε μια περίπτωση. Η περίπτωση αυτή αφορούσε την 

πρόβλεψη #7 που αναφερόταν στην εκτενή δημόσια πληροφόρηση για τα αποτελέσματα του κάθε 

σχολείου, με τους ξένους εμπειρογνώμονες να θεωρούν κάτι τέτοιο περισσότερο πιθανό από τους 

Κύπριους (Τιμές ξένων=4,4,5, X  Κυπρίων=3,08, Διάμεσος Κυπρίων=3), επηρεασμένοι ίσως από 

παρόμοιες πρακτικές και διευθετήσεις που εφαρμόζονται ήδη στις χώρες τους.  

 

Κατηγορία Β: Σύγκλιση του σχολείου με την κοινωνία της πληροφορίας 

Τα αποτελέσματα των δύο τελευταίων γύρων που αφορούν το βαθμό πιθανότητας να 

πραγματοποιηθούν οι προβλέψεις της κατηγορίας αυτής παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα. 
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Πίνακας 4.11 

Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις του βαθμού πιθανότητας των προβλέψεων της Κατηγορίας Β σε κάθε 

γύρο 

α/α Προβλέψεις Β΄ Γύρος Γ΄ Γύρος 

X  TA X  TA 

Συναίνεση1 από το Β΄ Γύρο 

2 Αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διοίκηση 4,15 0,89 4,18 0,84 

3 Ανασχεδιασμός των προγραμμάτων έτσι που να συνάδουν με τις νέες 

τεχνολογίες 

3,81 0,91 3,95 0,87 

Συναίνεση στο Γ΄ Γύρο 

17 Ανεξέλεγκτη δημιουργία πολλαπλών δικτύων μάθησης που ελέγχονται από 

διάφορους φορείς  

3,30 1,02 3,25 0,95 

1 Επανασχεδιασμός του σχολείου έτσι που να συμβαδίζει με την κοινωνία της 

πληροφορίας 

3,70 1,11 3,70 0,97 

Μη επίτευξη συναίνεσης 

11 Δίκτυα επικοινωνίας και μάθησης μεταξύ σχολείων  3,35 1,25 3,23 1,00 

6 Πίεση για συνεχή αγορά και αναβάθμιση συστημάτων πληροφορικής 3,78 1,08 3,89 1,01 

8 Ανακάλυψη τρόπων που εναρμονίζουν  την παιδαγωγική του σχολείου με την 

ψηφιακή τεχνολογία  

3,43 1,20 3,28 1,01 

18 Αδυναμία του κράτους να ελέγξει τα πολλαπλά δίκτυα μάθησης που 

δημιουργούνται έξω από το οργανωμένο σχολείο 

3,45 1,08 3,53 1,01 

4 Εισαγωγή μαθήματος για διαχείριση της πληροφορίας 3,43 1,12 3,55 1,03 

9 Δημιουργία υπηρεσίας πιστοποίησης εκπαιδευτικού λογισμικού 3,08 1,12 3,11 1,03 

5 Μετασχηματισμός των χώρων για να είναι λειτουργικοί στην αξιοποίηση των 

νέων τεχνολογιών 

3,51 1,07 3,61 1,05 

15 Αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ψηφιακής διαδραστικής τηλεόρασης  3,05 1,10 3,16 1,05 

13 Μετακίνηση από το μοντέλο του ενός υπολογιστή στην τάξη στο μοντέλο του 

ενός υπολογιστή παλάμης ανά μαθητή 

3,33 1,14 3,28 1,11 

14 Δυνατότητες τηλεμάθησης και τηλεδιδασκαλίας σε κάθε σχολείο 3,03 1,30 3,11 1,16 

10 Δίκτυα επικοινωνίας και μάθησης μεταξύ σπιτιού-σχολείου  3,23 1,39 3,25 1,17 

16 Δημιουργία δικτυωμένης βιβλιοθήκης σε κάθε σχολείο 3,41 1,24 3,42 1,18 

1

2 

Προγράμματα εξατομικευμένης βοήθειας σε αδύνατους μαθητές μέσω 

διαδικτύου  

3,14 1,34 3,13 1,21 

7 Αξιοποίηση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για αμφίδρομη επικοινωνία 

γονιών και εκπαιδευτικών  

3,45 1,28 3,48 1,24 

1 
Κριτήριο συναίνεσης: TA<1,00 

 

Από τα στοιχεία του προηγούμενου πίνακα φαίνεται ότι στο δεύτερο γύρο της έρευνας 

εξασφαλίζεται συναίνεση μόνο σε δύο προβλέψεις όσον αφορά το βαθμό πιθανότητας να 

πραγματοποιηθούν. Στον τελευταίο γύρο εξασφαλίζεται συναίνεση για άλλες δύο προβλέψεις, ενώ 

δεν επιτυγχάνεται τελικά συναίνεση για δεκατέσσερις από τις δεκαοκτώ συνολικά προβλέψεις της 

κατηγορίας αυτής. Παρ’ όλο που και στην κατηγορία αυτή παρατηρείται μεταξύ του δεύτερου και 

τρίτου γύρου μια σχετική βελτίωση στις τιμές της τυπικής απόκλισης, φαίνεται ότι η βελτίωση 

που παρατηρείται δεν είναι αρκετή ώστε να επιτρέπει την επίτευξη συναίνεσης, τουλάχιστο για τη 

μεγάλη πλειοψηφία των προβλέψεων. 
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Εφαρμόζοντας το δεύτερο κριτήριο για επίτευξη συναίνεσης (ANOVA), αποκαλύφθηκε  

ότι στο βαθμό πιθανότητας των προβλέψεων που παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα υπήρχε 

στατιστικά σημαντική διακύμανση των τιμών. 

Πίνακας 4.12 

Αποτελέσματα ANOVA που αφορούν τον τελικό βαθμό πιθανότητας των προβλέψεων της Κατηγορίας Β 

α/α Προβλέψεις F df
1
 df

2
 p 

3 Ανασχεδιασμός προγραμμάτων ώστε να συνάδουν με τις νέες τεχνολογίες 2,78 4 33 0,04 

7 Αξιοποίηση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για αμφίδρομη επικοινωνία γονιών 

και εκπαιδευτικών 

4,08 4 35 0,01 

8 

 

Ανακάλυψη τρόπων που εναρμονίζουν  την παιδαγωγική του σχολείου με την 

ψηφιακή τεχνολογία 

2,93 4 35 0,04 

15 Αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ψηφιακής διαδραστικής τηλεόρασης 2,98 4 33 0,03 
1 
Βαθμοί ελευθερίας μεταξύ ομάδων     

2 
Βαθμοί ελευθερίας εντός ομάδων 

 

Το κριτήριο Scheffe που ακολούθησε εντόπισε στατιστικά σημαντικές διαφορές σε τρεις 

από τις πιο πάνω προβλέψεις (#3, #7, #15) με τους εκπαιδευτικούς να παρουσιάζονται και στις 

τρεις περισσότερο αισιόδοξοι από τους αξιωματούχους του ΥΠΠ σε σημαντικό βαθμό (p<0,05). 

Συγκεκριμένα, επιβεβαιώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν περισσότερο πιθανό από τους 

αξιωματούχους του ΥΠΠ τόσο το ενδεχόμενο ανασχεδιασμού των προγραμμάτων, ώστε αυτά να 

συνάδουν με τις νέες τεχνολογίες, όσο και τα ενδεχόμενα αξιοποίησης του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου για επικοινωνία γονιών-εκπαιδευτικών, και αξιοποίησης της ψηφιακής τηλεόρασης. 

Με βάση τα αποτελέσματα αυτά προκύπτει μια μικρή διαφοροποίηση στα αρχικά αποτελέσματα 

του Πίνακα 4.11 όσον αφορά τις δηλώσεις για τις οποίες επιτυγχάνεται τελικά συναίνεση. 

Συγκεκριμένα, η δήλωση #3 η οποία αρχικά θεωρήθηκε ότι εξασφάλιζε συναίνεση, λόγω χαμηλής 

τυπικής απόκλισης, τελικά εντάσσεται σε αυτές που δεν εξασφαλίζουν συναίνεση, λόγω του 

εντοπισμού στατιστικά σημαντικών διαφορών. Συνεπώς, με την εφαρμογή και των δύο κριτηρίων 

συναίνεσης, μόνο τρεις δηλώσεις θεωρούνται ότι εξασφαλίζουν συναίνεση στην κατηγορία αυτή, 

ενώ οι υπόλοιπες δεκαπέντε δεν επιτυγχάνουν τελικά συναίνεση. 

Παράλληλα, με την μη επίτευξη συναίνεσης φαίνεται ότι ούτε στην κατηγορία αυτή 

σημειώθηκε σημαντική διαφοροποίηση των επιλογών των ειδικών από το δεύτερο στον τρίτο 

γύρο της έρευνας. Εξετάζοντας αυτή τη διαφοροποίηση με τη βοήθεια του συντελεστή συσχέτισης 
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Spearman για τις μεταβλητές χ και ψ, που αναφέρονται στη διαφοροποίηση ή όχι των απαντήσεων 

σε κάθε δήλωση ανάλογα με τη διάμεσο των επιλογών της ομάδας, εντοπίζεται στατιστικά 

σημαντική θετική συσχέτιση μόνο στη δήλωση #1 που αναφέρεται στο ενδεχόμενο 

ανασχεδιασμού του σχολείου ώστε να συμβαδίζει με την κοινωνία της πληροφορίας (r=0,34 n=40, 

p<0,05) και στη δήλωση #8 που περιγράφει την ανακάλυψη τρόπων που εναρμονίζουν την 

παιδαγωγική με την ψηφιακή τεχνολογία (r=0,37 n=40, p<0,05). Η διαφοροποίηση των επιλογών 

στις δηλώσεις αυτές συνέβαλε μεν στη βελτίωση των τιμών σύγκλισης και στις δύο περιπτώσεις 

αλλά η σύγκλιση που σημειώθηκε στην περίπτωση της δήλωσης #8 δεν ήταν αρκετή ώστε να 

θεωρηθεί τελικά ότι εξασφαλίζει συναίνεση. Το γεγονός εξάλλου ότι από το σύνολο των 

δεκαοκτώ δηλώσεων της κατηγορίας αυτής μόνο σε δύο παρουσιάζεται στατιστικά σημαντική 

διαφοροποίηση των αρχικών επιλογών, δείχνει σε τελευταία ανάλυση την επιμονή των ειδικών 

στις αρχικές τους τοποθετήσεις. 

  

Τελικά αποτελέσματα 

Τα τελικά αποτελέσματα που αφορούν το βαθμό πιθανότητας να πραγματοποιηθούν οι 

προβλέψεις της Κατηγορίας Β παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.13, με ομαδοποιημένες τις 

προβλέψεις ανάλογα με την επίτευξη ή όχι συναίνεσης, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει 

προηγηθεί. Σε κάθε ομάδα οι προβλέψεις σειροθετούνται με βάση το μέγεθος του βαθμού 

πιθανότητας που συγκέντρωσαν, ενώ παρουσιάζεται επίσης και ο αντίστοιχος βαθμός επιθυμίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μά
ριο
ς Σ

. Σ
τυ
λια
νίδ
ης



 

 198 

Πίνακας 4.13 

Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις του τελικού βαθμού πιθανότητας και επιθυμίας των προβλέψεων της 

Κατηγορίας Β 

α/α Προβλέψεις Πιθανότητα Επιθυμία 

X  TA X  TA 

Με συναίνεση1 

2 Αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διοίκηση 4,18 0,84 4,61* 0,60 

1 Επανασχεδιασμός του σχολείου έτσι που να συμβαδίζει με την κοινωνία της 

πληροφορίας 

3,70 0,97 4,25 

 

0,77 

17 Ανεξέλεγκτη δημιουργία πολλαπλών δικτύων μάθησης που ελέγχονται από 

διάφορους φορείς  

3,25 0,95 2,14 0,96 

Χωρίς συναίνεση 

3 Ανασχεδιασμός των προγραμμάτων έτσι που να συνάδουν με τις νέες 

τεχνολογίες 

3,95* 0,87 4,31 0,71 

6 Πίεση για συνεχή αγορά και αναβάθμιση συστημάτων πληροφορικής 3,89 1,01 4,00 0,80 

5 Μετασχηματισμός των χώρων για να είναι λειτουργικοί στην αξιοποίηση των 

νέων τεχνολογιών 

3,61 1,05 4,25 0,77 

4 Εισαγωγή μαθήματος για διαχείριση της πληροφορίας 3,55 1,03 4,14 0,69 

18 Αδυναμία του κράτους να ελέγξει τα πολλαπλά δίκτυα μάθησης που 

δημιουργούνται έξω από το οργανωμένο σχολείο 

3,53 1,01 2,20 1,26 

7 Αξιοποίηση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για αμφίδρομη επικοινωνία 

γονιών και εκπαιδευτικών  

3,48* 1,24 4,19 0,86 

16 Δημιουργία δικτυωμένης βιβλιοθήκης σε κάθε σχολείο 3,42 1,18 4,36 0,80 

8 Ανακάλυψη τρόπων που εναρμονίζουν  την παιδαγωγική του σχολείου με την 

ψηφιακή τεχνολογία  

3,28 1,01 4,00 0,79 

13 Μετακίνηση από το μοντέλο του ενός υπολογιστή στην τάξη στο μοντέλο του 

ενός υπολογιστή παλάμης ανά μαθητή 

3,28 1,11 3,83 0,97 

10 Δίκτυα επικοινωνίας και μάθησης μεταξύ σπιτιού και σχολείου  3,25 1,17 4,08 0,87 

11 Δίκτυα επικοινωνίας και μάθησης μεταξύ σχολείων  3,23 1,00 4,06 0,83 

15 Αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ψηφιακής διαδραστικής τηλεόρασης  3,16* 1,05 3,81 0,79 

12 Προγράμματα εξατομικευμένης βοήθειας σε αδύνατους μαθητές μέσω 

διαδικτύου  

3,13 1,21 4,08 0,94 

9 Δημιουργία υπηρεσίας πιστοποίησης εκπαιδευτικού λογισμικού 3,11 1,03 3,92 0,69 

14 Δυνατότητες τηλεμάθησης και τηλεδιδασκαλίας σε κάθε σχολείο 3,11 1,16 3,83 0,85 
1
 Συναίνεση στο βαθμό πιθανότητας (κριτήρια: TA<1,00 και ANOVA) 

* Εντοπισμός στατιστικά σημαντικών διαφορών με ANOVA και Scheffe 

 

Όσο ξεκάθαρη είναι από τον προηγούμενο πίνακα η διαπίστωση ότι η μεγάλη πλειοψηφία 

των προβλέψεων δεν εξασφαλίζουν συναίνεση όσον αφορά το βαθμό πιθανότητας, λόγω 

αυξημένων τιμών στην τυπική απόκλιση, άλλο τόσο ξεκάθαρη είναι η διαπίστωση ότι στη μεγάλη 

πλειοψηφία των προβλέψεων παρουσιάζονται μικρές σχετικά τιμές τυπικής απόκλισης όσον 

αφορά το βαθμό επιθυμίας να πραγματοποιηθούν. Από τις διαπιστώσεις αυτές συνάγεται ότι οι 

ειδικοί συμφωνούν περισσότερο μεταξύ τους στο βαθμό που επιθυμούν να συμβούν οι πιο πάνω 

Μά
ριο
ς Σ

. Σ
τυ
λια
νίδ
ης



 

 199 

αλλαγές παρά στο βαθμό που εκτιμούν ότι είναι πιθανό αυτές να πραγματοποιηθούν στο μέλλον. 

Από την άλλη, η μεγάλη σύγκλιση που παρουσιάζεται στις εκτιμήσεις του βαθμού επιθυμίας των 

προβλέψεων της κατηγορίας αυτής φαίνεται να βρίσκεται σε αντίθεση με τη μεγάλη απόκλιση που 

παρουσίασαν οι εκτιμήσεις του βαθμού επιθυμίας των προβλέψεων της προηγούμενης 

κατηγορίας. Μια εξήγηση βέβαια της διαφοράς αυτής βρίσκεται στις διαφορετικές ευαισθησίες 

και αντιδράσεις που πάντοτε προκαλεί η όποια προσπάθεια εισαγωγής στην εκπαίδευση στοιχείων 

από το χώρο της αγοράς, όπως συνέβαινε με την προηγούμενη κατηγορία, σε αντίθεση με τον 

τομέα της τεχνολογίας όπου φαίνεται να παρουσιάζεται περισσότερη ομοφωνία. Ενδεικτικό 

πάντως είναι και το γεγονός ότι η μοναδική πρόβλεψη της κατηγορίας αυτής που παρουσίασε 

πολύ ψηλή τυπική απόκλιση στο βαθμό επιθυμίας ήταν η πρόβλεψη #18 που αναφερόταν στην 

αδυναμία του κράτους να ελέγξει τα πολλαπλά δίκτυα μάθησης (TA=1,26), ενδεχόμενο που 

σχετίζεται ως ένα βαθμό με τις γενικότερες επιδράσεις του μοντέλου της αγοράς στην εκπαίδευση 

που εξέταζε η προηγούμενη κατηγορία προβλέψεων. Η μεγάλη απόκλιση που παρουσιάστηκε στο 

βαθμό επιθυμίας της πρόβλεψης αυτής ίσως να έχει την αφετηρία της σε διαφορετικές 

πεποιθήσεις και θεωρήσεις για το κατά πόσο το κράτος πρέπει ή όχι να έχει λόγο στην παροχή του 

εκπαιδευτικού αγαθού, ερώτημα που από τη φύση του σχετίζεται και με τις επιδράσεις του 

μοντέλου της αγοράς. 

Όσον αφορά την ομάδα των προβλέψεων για τις οποίες επιτυγχάνεται συναίνεση στο 

βαθμό πιθανότητας, η πρόβλεψη για αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας στη διοίκηση της 

εκπαίδευσης ξεχωρίζει τόσο για τον πολύ ψηλό βαθμό πιθανότητας που συγκεντρώνει ( X =4,18, 

TA=0,84) όσο και για τον ακόμη ψηλότερο βαθμό επιθυμίας ( X =4,61, TA=0,60), με ιδιαίτερο 

μάλιστα χαρακτηριστικό τη μεγάλη σύγκλιση απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων και στις δύο 

περιπτώσεις, όπως επιβεβαιώνουν οι αντίστοιχες χαμηλές τιμές τυπικής απόκλισης. Στην 

πρόβλεψη όμως αυτή το ANOVA έδειξε στατιστικά σημαντικές διακυμάνσεις στο βαθμό 

επιθυμίας (F4,31=5,07, p<0,01). Με το κριτήριο Scheffe επιβεβαιώθηκε τελικά ότι οι 
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εκπαιδευτικοί, οι φορείς της κοινωνίας και τα μεμονωμένα άτομα επιθυμούν περισσότερο από 

τους αξιωματούχους του ΥΠΠ την αξιοποίηση της τεχνολογίας για διοικητικούς σκοπούς 

(p<0,05). Αυτό δημιουργεί μια παραδοξότητα, αφού οι ίδιοι οι ανώτατοι αξιωματούχοι του ΥΠΠ 

φαίνεται να μην επιθυμούν σε μεγάλο βαθμό την αξιοποίηση της τεχνολογίας στην ίδια την 

εργασία τους. Αυτό πάντως δεν μπορεί να είναι άσχετο και με το βαθμό τελικά στον οποίο οι ίδιοι 

κατέχουν κάποιες βασικές δεξιότητες χρήσης της σύγχρονης τεχνολογίας ή έχουν πειστεί για τα 

πλεονεκτήματα της εφαρμογής της στον τομέα της διοίκησης. Είναι πάντως ενδεικτικό το γεγονός 

ότι η ομάδα των αξιωματούχων του ΥΠΠ ήταν η μόνη υποομάδα των ειδικών από την οποία 

κανένας δεν χρησιμοποίησε την παρεχόμενη δυνατότητα να συμμετάσχει στην έρευνα μέσω του 

διαδικτύου, κάτι που δε συνέβη με καμιά άλλη υποομάδα. 

Διαφορές στη διακύμανση των τιμών όσον αφορά το βαθμό επιθυμίας εντοπίστηκαν και 

στη δήλωση #16 που αναφερόταν στο ενδεχόμενο δημιουργίας δικτυωμένων βιβλιοθηκών σε κάθε 

σχολείο (F4,31=2,80, p<0,05), χωρίς όμως αυτές να επιβεβαιωθούν με το κριτήριο Scheffe. 

Ψηλό βαθμό πιθανότητας παρουσιάζει και η δεύτερη στη σειρά πρόβλεψη για 

επανασχεδιασμό του παραδοσιακού σχολείου ώστε να συμβαδίζει με την κοινωνία της 

πληροφορίας ( X =3,70). Ενδιαφέρον όμως συγκεντρώνει και η τρίτη στη σειρά πρόβλεψη η οποία 

αναφέρεται στην ανεξέλεγκτη δημιουργία πολλαπλών δικτύων μάθησης. Αν και η πρόβλεψη αυτή 

συγκεντρώνει βαθμό πιθανότητας να πραγματοποιηθεί ελαφρώς μεγαλύτερο από τη μέση τιμή της 

κλίμακας ( X =3,25), είναι ξεκάθαρο ότι συνοδεύεται από ένα πολύ μικρό βαθμό επιθυμίας 

( X =2,14), που ουσιαστικά καθιστά ανεπιθύμητη την πραγματοποίησή της. 

Στην ομάδα των προβλέψεων που δεν εξασφαλίζουν συναίνεση στο βαθμό πιθανότητας να 

πραγματοποιηθούν ξεχωρίζει, σύμφωνα με το βαθμό πιθανότητας που συγκέντρωσε, η πρόβλεψη 

που αναφέρεται στον ανασχεδιασμό των αναλυτικών προγραμμάτων ώστε αυτά να συνάδουν με 

τις νέες τεχνολογίες ( X =3,95, TA=0,87). Ακολουθούν οι προβλέψεις που αναφέρονται στην πίεση 
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για συνεχή αγορά και αναβάθμιση των συστημάτων πληροφορικής ( X =3,89, TA=1,01), το 

μετασχηματισμό των σχολικών χώρων για καλύτερη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών ( X =3,61, 

TA=1,05), την εισαγωγή μαθήματος για καλύτερη διαχείριση της πληροφορίας ( X =3,55, 

TA=1,03), και την αδυναμία του κράτους να ελέγξει τα πολλαπλά δίκτυα μάθησης που 

δημιουργούνται έξω από το οργανωμένο σχολείο ( X =3,53, TA=1,01). Κοινό χαρακτηριστικό 

όλων αυτών των προβλέψεων είναι ο πολύ ψηλός βαθμός επιθυμίας που συγκεντρώνουν 

( X ≥4,00), με εξαίρεση την τελευταία πρόβλεψη που φαίνεται να είναι μάλλον ανεπιθύμητη 

( X =2,20). 

Είναι επίσης αξιοπρόσεκτο ότι οι 9 από τις 10 προβλέψεις που δεν καταφέρνουν στην 

ομάδα αυτή να συγκεντρώσουν βαθμό πιθανότητας μεγαλύτερο του 3,50, παρουσιάζονται να είναι 

ιδιαίτερα επιθυμητές, αφού συγκεντρώνουν βαθμό επιθυμίας που πλησιάζει ή ξεπερνά το 4,00. Με 

εξαίρεση την πρόβλεψη #18 που συγκεντρώνει πολύ χαμηλό βαθμό επιθυμίας, όλες οι υπόλοιπες 

συγκεντρώνουν βαθμό επιθυμίας είτε μεγαλύτερο είτε ελαφρώς πιο κάτω από το 4,00. Αυτό 

αποτελεί μια ένδειξη της προτίμησης που έχουν δείξει οι συμμετέχοντες στις συγκεκριμένες 

αλλαγές οι οποίες σχετίζονται όλες με την αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας στην 

εκπαίδευση, ανεξάρτητα βέβαια από το βαθμό πιθανότητας που συγκεντρώνει το ενδεχόμενο 

πραγματοποίησής τους. Η ένδειξη αυτή ενισχύεται ακόμη περισσότερο από το γεγονός ότι ο 

βαθμός επιθυμίας σε όλες αυτές τις δηλώσεις συνοδεύεται από χαμηλές τιμές τυπικής απόκλισης, 

κάτι που δεν ισχύει στην περίπτωση του βαθμού πιθανότητας, όπως έχει ήδη σχολιαστεί.  

Ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει και ο έλεγχος συσχέτισης του βαθμού πιθανότητας και του 

βαθμού επιθυμίας των πιο πάνω δηλώσεων με τη χρήση του συντελεστή συσχέτισης Pearson. Τα 

αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο επόμενο πίνακα δείχνουν μια στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση σε επτά από τις δεκαοκτώ προβλέψεις της κατηγορίας αυτής.  
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Πίνακας 4.14 

Συντελεστές συσχέτισης Pearson του βαθμού πιθανότητας και επιθυμίας των προβλέψεων της Κατηγορίας Β 

α/α Προβλέψεις r n p 

8 Ανακάλυψη τρόπων που εναρμονίζουν  την παιδαγωγική του σχολείου με την 

ψηφιακή τεχνολογία  

0,52 36 0,00 

4 Εισαγωγή μαθήματος για διαχείριση της πληροφορίας 0,46 33 0,00 

2 Αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διοίκηση 0,44 36 0,01 

1 Επανασχεδιασμός του σχολείου έτσι που να συμβαδίζει με την κοινωνία της 

πληροφορίας 

0,37 36 0,03 

7 Αξιοποίηση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για αμφίδρομη επικοινωνία γονιών και 

εκπαιδευτικών  

0,37 36 0,03 

13 Μετακίνηση από το μοντέλο του ενός υπολογιστή στην τάξη στο μοντέλο του ενός 

υπολογιστή παλάμης ανά μαθητή 

0,37 36 0,03 

10 Δίκτυα επικοινωνίας και μάθησης μεταξύ σπιτιού και σχολείου  0,34 36 0,04 
 

Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις υπάρχει μια στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση 

μεταξύ του βαθμού πιθανότητας και του βαθμού επιθυμίας να πραγματοποιηθεί η κάθε πρόβλεψη. 

Συνεπώς, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός πιθανότητας τόσο 

μεγαλύτερος είναι και ο βαθμός επιθυμίας να πραγματοποιηθούν οι προβλέψεις αυτές ή και το 

αντίστροφο. Αυτό φαίνεται να είναι θετικό, γιατί εκείνο που οι ειδικοί θεωρούν πιθανό να συμβεί 

το κρίνουν και ως επιθυμητό να συμβεί. Από την άλλη βέβαια μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι 

απλώς οι ειδικοί θεωρούν ως περισσότερο πιθανό να συμβεί εκείνο που θεωρούν και ως 

περισσότερο επιθυμητό να συμβεί, καθοδηγούμενοι έτσι στις εκτιμήσεις τους για το μέλλον από 

εκείνο το οποίο οι ίδιοι θεωρούν ως επιθυμητό. 

 

Ξένοι εμπειρογνώμονες 

Τα δεδομένα του Παραρτήματος ΙΔ αποτελούν τη βάση για την ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων που σχετίζονται με τους ξένους εμπειρογνώμονες. Σύμφωνα με τα δεδομένα αυτά 

φαίνεται να παρουσιάζεται ομοιογένεια στον τρόπο που έχουν απαντήσει οι ξένοι ειδικοί και στην 

περίπτωση των προβλέψεων που σχετίζονται με τη σύγκλιση του σχολείου με την κοινωνία της 

πληροφορίας, αφού σε καμιά το εύρος των τιμών που είχαν δώσει δεν υπερέβαινε τις δύο μονάδες. 

Συγκεκριμένα, όσον αφορά το βαθμό πιθανότητας παρουσιαζόταν εύρος μικρότερο ή ίσο από μια 
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μονάδα σε επτά δηλώσεις, ενώ στις υπόλοιπες έντεκα το εύρος ήταν ίσο με δύο μονάδες. Όσον 

αφορά το βαθμό επιθυμίας ο αντίστοιχος αριθμός δηλώσεων ήταν δώδεκα με έξι. 

Η σύγκριση των τιμών των ξένων και των Κύπριων ειδικών, με κριτήριο πάντοτε την 

απόσταση του μέσου όρου και της διαμέσου των επιλογών των Κυπρίων από το εύρος των τιμών 

που έδιναν οι ξένοι, επιβεβαιώνει και στην περίπτωση αυτή μια σχετική σύγκλιση στις 

εκατέρωθεν απόψεις. Συγκεκριμένα, όσον αφορά το βαθμό πιθανότητας παρουσιάστηκε απόκλιση 

μόνο στη δήλωση #4, με τους Κύπριους να δίνουν ελαφρώς περισσότερες πιθανότητες στο 

ενδεχόμενο εισαγωγής μαθήματος για διαχείριση της πληροφορίας (Τιμές ξένων=3,3,ελλείπουσα, 

X  Κυπρίων=3,55, Διάμεσος Κυπρίων=4). Όσον αφορά το βαθμό επιθυμίας παρουσιάστηκε μια 

σχετική απόκλιση σε τέσσερις προβλέψεις. Η πρώτη εντοπίστηκε στην πρόβλεψη #13, με τους 

Κύπριους να επιθυμούν περισσότερο τη μετακίνηση από το μοντέλο του ενός υπολογιστή στην 

τάξη στο μοντέλο του ενός υπολογιστή ανά μαθητή (Τιμές ξένων=2,3,3, X  Κυπρίων=3,83, 

Διάμεσος Κυπρίων=4). Η δεύτερη απόκλιση καταγράφηκε στην πρόβλεψη #16, με τους Κύπριους 

και πάλι να επιθυμούν σε ελαφρώς μεγαλύτερο βαθμό τη δημιουργία δικτυωμένης βιβλιοθήκης σε 

κάθε σχολείο (Τιμές ξένων=4,3,4, X  Κυπρίων=4,36, Διάμεσος Κυπρίων=5). Οι επόμενες δύο 

αποκλίσεις εντοπίστηκαν σε δύο παρόμοιες προβλέψεις (#17, #18) που αναφέρονταν στη 

δημιουργία ανεξέλεγκτων δικτύων μάθησης και στην αδυναμία του κράτους να ελέγξει αυτά το 

δίκτυα. Και στις δύο περιπτώσεις οι ξένοι φάνηκαν να επιθυμούν περισσότερο από τους Κυπρίους 

τέτοια ενδεχόμενα (Τιμές ξένων=3,3,3, X  Κυπρίων=2,14, Διάμεσος Κυπρίων=2 και Τιμές 

ξένων=4,3,4, X  Κυπρίων=2,20, Διάμεσος Κυπρίων=2). Ο συγκριτικά μεγαλύτερος βαθμός 

επιθυμίας των ξένων μπορεί κατ’ αρχήν να ξαφνιάζει στην περίπτωση αυτή, αλλά δεν μπορεί να 

ερμηνευθεί ερήμην αυτών που ισχύουν στις χώρες προέλευσής τους (ΗΠΑ και Μεγάλη 

Βρετανία), όπου παραδοσιακά λειτουργούν και αναπτύσσονται παρόμοια δίκτυα μάθησης από μη 

κρατικούς φορείς, χωρίς τον περιοριστικό έλεγχο του κρατικού παρεμβατισμού. 
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Κατηγορία Γ: Συμπόρευση με το ευρωπαϊκό σχολείο 

Τα αποτελέσματα του δεύτερου και τρίτου γύρου που αφορούν το βαθμό πιθανότητας να 

πραγματοποιηθούν οι προβλέψεις της κατηγορίας αυτής παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.15, με 

ομαδοποιημένες τις προβλέψεις ανάλογα με την επίτευξη ή όχι συναίνεσης, σύμφωνα με τις τιμές 

της τυπικής απόκλισης. Οι προβλέψεις σειροθετούνται σε κάθε ομάδα με βάση το βαθμό 

πιθανότητας που συγκέντρωσαν. 

Πίνακας 4.15 

Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις του βαθμού πιθανότητας  των προβλέψεων της Κατηγορίας Γ σε κάθε 

γύρο 

α/α Προβλέψεις Β΄ Γύρος Γ΄ Γύρος 

X  TA X  TA 

Συναίνεση1
  από το Β΄ Γύρο 

11 Δεσμευτικοί ευρωπαϊκοί δείκτες για την αναλογία δασκάλων-μαθητών ανά 

τάξη 

3,68 0,88 3,89 0,69 

3 Διαμόρφωση κοινής ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής για πολλά 

επιμέρους θέματα  

3,93 0,89 4,10 0,78 

5 Δίκτυα ανταλλαγής τεχνογνωσίας με χώρες της Ευρώπης 3,78 0,83 3,88 0,79 

4 Κοινοί δείκτες αξιολόγησης των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων 3,88 0,88 3,95 0,81 

10 Δεσμευτικοί ευρωπαϊκοί δείκτες για την αναλογία επιμέρους πόρων και 

δαπανών ανά μαθητή 

3,46 0,96 3,71 0,84 

2 Σημαντικές συνεργασίες με ευρωπαϊκά σχολεία  4,08 0,89 4,08 0,86 

Συναίνεση στο Γ΄ Γύρο 

1 Πιέσεις για σύγκλιση με το ευρωπαϊκό σχολείο 3,70 1,04 3,75 0,93 

18 Εισροή σημαντικών ευρωπαϊκών κονδυλίων  3,24 1,01 3,18 0,93 

9 Ευρωπαϊκά πρότυπα για την υλικοτεχνική υποδομή  3,51 1,10 3,66 0,94 

16 Αυξημένες ώρες διδασκαλίας των ξένων γλωσσών και πολιτισμών 3,41 1,07 3,42 0,98 

15 Σημαντική συμμετοχή μαθητών σε διασυνοριακά προγράμματα τηλε-

εκπαίδευσης 

3,38 1,09 3,47 0,98 

Μη επίτευξη συναίνεσης 

13 Φορέας που συντονίζει τη σύγκλιση του κυπριακού σχολείου με το 

ευρωπαϊκό σχολείο 

3,38 1,08 3,45 1,01 

12 Συνεχής έλεγχος της ποιότητας από ευρωπαϊκούς φορείς 3,15 1,05 3,23 1,03 

6 Ευρωπαϊκά διπλώματα πιστοποίησης μαθητικών δεξιοτήτων 3,76 1,09 3,84 1,00 

8 Αύξηση προγραμμάτων για ενδυνάμωση της ταυτότητας του Ευρωπαίου 

πολίτη 

3,70 1,02 3,74 1,01 

14 Δημιουργία πολλών διαπολιτισμικών σχολείων 3,33 1,14 3,18 1,03 

7 Έμφαση στα προγράμματα που εμπεδώνουν το σεβασμό της ιδιαιτερότητας 

και διαφορετικότητας του άλλου 

3,70 1,31 3,89 1,11 

17 Κοινή παραγωγή διδακτικών βιβλίων για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες σε 

συγκεκριμένα μαθήματα 

3,00 1,15 3,03 1,15 

1 
Κριτήριο συναίνεσης: TA<1,00 

 

Τα αποτελέσματα στην κατηγορία αυτή είναι σαφώς διαφοροποιημένα από την 

προηγούμενη κατηγορία, αφού φαίνεται να επιτυγχάνεται συναίνεση στο βαθμό πιθανότητας για 
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τις περισσότερες προβλέψεις. Από τα στοιχεία του πίνακα φαίνεται ότι στο δεύτερο γύρο της 

έρευνας εξασφαλίζεται συναίνεση για έξι προβλέψεις, ενώ στον επόμενο γύρο εξασφαλίζεται 

συναίνεση για ακόμα άλλες πέντε προβλέψεις. Συνολικά δεν επιτυγχάνεται τελικά συναίνεση για 

επτά από τις δεκαοκτώ προβλέψεις της κατηγορίας αυτής, παρ’ όλο που και εδώ παρατηρείται σε 

αρκετές περιπτώσεις αισθητή μείωση στις τιμές της τυπικής απόκλισης από τον ένα γύρο στον 

άλλο. 

Η εφαρμογή του δεύτερου κριτηρίου για την επίτευξη συναίνεσης (ANOVA) αποκάλυψε 

ότι στο βαθμό πιθανότητας των προβλέψεων που παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα υπήρχε 

στατιστικά σημαντική διακύμανση των τιμών. 

Πίνακας 4.16 

Αποτελέσματα ΑNOVA που αφορούν τον τελικό βαθμό πιθανότητας των προβλέψεων της Κατηγορίας Γ 

α/α Προβλέψεις F df
1
 df

2
 p 

5 Δίκτυα ανταλλαγής τεχνογνωσίας με χώρες της Ευρώπης 6,36 4 35 0,01 

13 Φορέας σύγκλισης κυπριακού με ευρωπαϊκό σχολείο 3,90 4 31 0,01 

14 Δημιουργία πολλών διαπολιτισμικών σχολείων 3,90 4 35 0,01 

15 Σημαντική συμμετοχή μαθητών σε διασυνοριακά προγράμματα τηλε-

εκπαίδευσης 

3,34 4 33 0,02 

1 
Βαθμοί ελευθερίας μεταξύ ομάδων    

2 
Βαθμοί ελευθερίας εντός ομάδων 

 

Η εφαρμογή του κριτηρίου Scheffe που ακολούθησε επιβεβαίωσε την ύπαρξη στατιστικά 

σημαντικών διαφορών και για τις τέσσερις πιο πάνω περιπτώσεις. Στην περίπτωση της πρόβλεψης 

#5 επιβεβαιώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί (p<0,01), οι φορείς της κοινωνίας (p<0,05) και τα 

μεμονωμένα άτομα (p<0,05) θεωρούσαν πιο πιθανό από τους αξιωματούχους του ΥΠΠ το 

ενδεχόμενο δημιουργίας δικτύων τεχνογνωσίας με χώρες της Ευρώπης. Όσον αφορά τις τρεις 

άλλες προβλέψεις επιβεβαιώθηκε επίσης ότι οι εκπαιδευτικοί τις θεωρούσαν περισσότερο πιθανές 

από τους αξιωματούχους του ΥΠΠ (p<0,05). Με αυτά φαίνεται να ενισχύεται περαιτέρω ένα από 

τα προηγούμενα ευρήματα, ότι δηλαδή οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζονται γενικά πιο αισιόδοξοι 

από τους αξιωματούχους του ΥΠΠ σε αρκετές προβλέψεις στις οποίες εντοπίζονται στατιστικά 

σημαντικές διαφορές. 
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Με βάση τα πιο πάνω διαφοροποιούνται τα αρχικά αποτελέσματα του Πίνακα 4.11 όσον 

αφορά τις προβλέψεις #5 και #15, αφού οι προβλέψεις #13 και #14 είχαν από την αρχή ενταχθεί 

στην ομάδα των προβλέψεων εκείνων για τις οποίες δεν εξασφαλιζόταν συναίνεση, λόγω μεγάλης 

τυπικής απόκλισης. Ο εντοπισμός στατιστικά σημαντικών διαφορών στις προβλέψεις #5 και #15 

που αρχικά είχαν θεωρηθεί ότι εξασφάλιζαν συναίνεση, λόγω χαμηλής τυπικής απόκλισης, τις 

κατατάσσει τελικά στην ομάδα των προβλέψεων για τις οποίες δεν έχει εξασφαλιστεί συναίνεση. 

Συνεπώς, με την εφαρμογή και των δύο κριτηρίων συναίνεσης, εξασφαλίζουν τελικά συναίνεση 

στην κατηγορία αυτή εννέα προβλέψεις, ενώ άλλες εννέα δεν πετυχαίνουν κάτι τέτοιο. 

Παρά το γεγονός ότι στις μισές δηλώσεις της κατηγορίας αυτής υπήρξε συναίνεση μεταξύ 

των ειδικών, φαίνεται ότι η διαφοροποίηση των επιλογών μεταξύ του δεύτερου και τρίτου γύρου 

ήταν και στην περίπτωση αυτή περιορισμένη. Μελετώντας αυτή τη διαφοροποίηση με τη βοήθεια 

του συντελεστή συσχέτισης Spearman για τις μεταβλητές χ και ψ, φαίνεται να εντοπίζεται 

στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση στις ακόλουθες τέσσερις δηλώσεις. 

Πίνακας 4.17 

Συντελεστές συσχέτισης Spearman των μεταβλητών χ και ψ για το βαθμό πιθανότητας κάθε πρόβλεψης της 

Κατηγορίας Γ 

α/α Προβλέψεις r n p 

1 Πιέσεις για σύγκλιση με το ευρωπαϊκό σχολείο 0,33 40 0,04 

3 Διαμόρφωση κοινής ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής για πολλά επιμέρους θέματα  0,33 40 0,04 

10 Δεσμευτικοί ευρωπαϊκοί δείκτες για την αναλογία επιμέρους πόρων και δαπανών ανά 

μαθητή 

0,44 37 0,01 

11 Δεσμευτικοί ευρωπαϊκοί δείκτες για την αναλογία δασκάλων-μαθητών ανά τάξη 0,41 37 0,01 

μεταβλητή χ=διάμεσος ομάδας B΄ γύρου – ατομική επιλογή Β΄ γύρου (recode 0 σε 2 και ≠0 σε 1)  

μεταβλητή ψ=ατομική επιλογή Β΄ γύρου – ατομική επιλογή Γ΄ γύρου (recode 0 σε 2 και ≠0 σε 1)  

 

Η σημαντική διαφοροποίηση των επιλογών στις δηλώσεις αυτές φαίνεται να συνέβαλε στη 

σημαντική μείωση και των αντίστοιχων τιμών τυπικής απόκλισης, όπως επιβεβαιώνουν τα 

στοιχεία του Πίνακα 4.15. Εξάλλου και για τις τέσσερις εξασφαλίστηκε συναίνεση σύμφωνα με 

τα κριτήρια που είχαν τεθεί. 

Τελικά αποτελέσματα 
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Τα αποτελέσματα του τρίτου γύρου που αφορούν το βαθμό πιθανότητας να 

πραγματοποιηθούν οι προβλέψεις της Κατηγορίας Γ φαίνονται στον Πίνακα 4.18. Οι προβλέψεις 

είναι ταξινομημένες σύμφωνα με το βαθμό πιθανότητας που συγκέντρωσαν, ενώ παρουσιάζεται 

επίσης ο βαθμός επιθυμίας για την πραγματοποίησή τους. 

Πίνακας 4.18 

Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις του τελικού βαθμού πιθανότητας και επιθυμίας των προβλέψεων της 

Κατηγορίας Γ 

α/α Προβλέψεις Πιθανότητα Επιθυμία 

X  TA X  TA 

Με συναίνεση1 

3 Διαμόρφωση κοινής ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής για πολλά επιμέρους 

θέματα 

4,10 0,78 3,81 0,79 

2 Σημαντικές συνεργασίες με ευρωπαϊκά σχολεία 4,08 0,86 4,28 0,74 

4 Κοινοί δείκτες αξιολόγησης των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων 3,95 0,81 3,97 0,97 

11 Δεσμευτικοί ευρωπαϊκοί δείκτες για την αναλογία δασκάλων-μαθητών ανά 

τάξη 

3,89 0,69 4,14 0,65 

1 Πιέσεις για σύγκλιση με το ευρωπαϊκό σχολείο 3,75 0,93 3,57 1,12 

10 Δεσμευτικοί ευρωπαϊκοί δείκτες για την αναλογία επιμέρους πόρων και 

δαπανών ανά μαθητή 

3,71 0,84 3,92 0,91 

9 Ευρωπαϊκά πρότυπα για την υλικοτεχνική υποδομή 3,66 0,94 4,25 0,87 

16 Αυξημένες ώρες διδασκαλίας των ξένων γλωσσών και πολιτισμών 3,42 0,98 3,94 0,67 

18 Εισροή σημαντικών ευρωπαϊκών κονδυλίων 3,18 0,93 4,36 0,83 

Χωρίς συναίνεση 

7 Έμφαση στα προγράμματα που εμπεδώνουν το σεβασμό της ιδιαιτερότητας και 

διαφορετικότητας του άλλου 

3,89 1,11 4,44 0,69 

5 Δίκτυα ανταλλαγής τεχνογνωσίας με χώρες της Ευρώπης 3,88* 0,79 4,28 0,61 

6 Ευρωπαϊκά διπλώματα πιστοποίησης μαθητικών δεξιοτήτων 3,84 1,00 3,92 0,91 

8 Αύξηση προγραμμάτων για ενδυνάμωση της ταυτότητας του Ευρωπαίου 

πολίτη 

3,74 1,01 4,06 0,71 

15 Σημαντική συμμετοχή μαθητών σε διασυνοριακά προγράμματα τηλε-

εκπαίδευσης 

3,47* 0,98 3,69 0,93 

13 Φορέας που συντονίζει τη σύγκλιση του κυπριακού σχολείου με το ευρωπαϊκό 

σχολείο 

3,45* 1,01 3,75 0,84 

12 Συνεχής έλεγχος της ποιότητας από ευρωπαϊκούς φορείς 3,23 1,03 3,67 0,99 

14 Δημιουργία πολλών διαπολιτισμικών σχολείων 3,18* 1,03 3,61 0,87 

17 Κοινή παραγωγή διδακτικών βιβλίων για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες σε 

συγκεκριμένα μαθήματα 

3,03 1,15 3,56 0,77 

1
 Συναίνεση στο βαθμό πιθανότητας (κριτήρια: TA<1,00 και ANOVA) 

* Εντοπισμός στατιστικά σημαντικών διαφορών με ANOVA και Scheffe 

 

Χαρακτηριστικό της κατηγορίας αυτής είναι ο μεγάλος αριθμός των προβλέψεων που 

κατάφεραν να εξασφαλίσουν συναίνεση στο βαθμό πιθανότητας αλλά και ο επίσης σημαντικός 

αριθμός των προβλέψεων που συγκέντρωσαν ψηλό βαθμό πιθανότητας να πραγματοποιηθούν. 
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Συγκεκριμένα, στην ομάδα των προβλέψεων για τις οποίες εξασφαλίστηκε συναίνεση επτά 

συνολικά από τις εννέα προβλέψεις έχουν συγκεντρώσει βαθμό πιθανότητας μεγαλύτερο από το 

3,50. Ιδιαίτερα αυξημένες παρουσιάζονται οι πιθανότητες της πρόβλεψης #3 που αναφέρεται στο 

ενδεχόμενο διαμόρφωσης κοινής ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής για διάφορα επιμέρους 

θέματα ( X =4,10) και της πρόβλεψης #2 που κάνει αναφορά για σημαντικές συνεργασίες με 

ευρωπαϊκά σχολεία ( X =4,08). Ακολουθούν στη σειρά αρκετές προβλέψεις που έχουν ως κοινό 

σημείο αναφοράς τις ευρωπαϊκές επιδράσεις, όπως είναι η καθιέρωση κοινών δεικτών 

αξιολόγησης ( X =3,95), οι δεσμευτικοί δείκτες για την αναλογία δασκάλων και μαθητών 

( X =3,89), οι πιέσεις για σύγκλιση με το ευρωπαϊκό σχολείο ( X =3,75), οι δεσμευτικοί δείκτες για 

την αναλογία πόρων και δαπανών ανά μαθητή ( X =3,71), και η καθιέρωση ευρωπαϊκών προτύπων 

για την υλικοτεχνική υποδομή ( X =3,66). Κύριο χαρακτηριστικό όλων των πιο πάνω προβλέψεων 

είναι ο επίσης ψηλός βαθμός επιθυμίας που συγκεντρώνουν, με μοναδική διαφοροποίηση στην 

πρόβλεψη #1 που αναφέρεται στο ενδεχόμενο πιέσεων για σύγκλιση με το ευρωπαϊκό σχολείο, 

όπου δεν καταγράφεται ιδιαίτερα ψηλός βαθμός επιθυμίας ( X =3,57). Η πρόβλεψη αυτή 

παρουσιάζει όμως και μια δεύτερη ιδιαιτερότητα αφού είναι η μοναδική πρόβλεψη από όλες όσες 

συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία αυτή, η οποία παρουσιάζει μεγάλη τυπική απόκλιση στο 

βαθμό επιθυμίας (TA=1,12), κάτι που αποτελεί ένδειξη για διαφορετικές εκτιμήσεις μεταξύ των 

ειδικών. Αξίζει επίσης να σχολιαστεί η πρόβλεψη #18, η οποία παρά το γεγονός ότι κατατάσσεται  

τελευταία στη σειρά, συγκεντρώνοντας μεσαίο βαθμό πιθανότητας, πετυχαίνει το δεύτερο 

ψηλότερο βαθμό επιθυμίας ( X =4,36). Η πρόβλεψη αυτή αναφέρεται βέβαια στο ενδεχόμενο 

εισροής σημαντικών ευρωπαϊκών κονδυλίων για βελτίωση της υποδομής των κυπριακών 

σχολείων, κάτι που είναι αναμενόμενο να θεωρείται ως πολύ επιθυμητό, παρόλο που δεν φαίνεται 

και τόσο πιθανό για τους συμμετέχοντες. Αυτό ίσως να οφείλεται σε κάποιο βαθμό και στην 

εμπειρία της προενταξιακής πορείας της Κύπρου κατά τη διάρκεια της οποίας τα οικονομικά 
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οφέλη δεν ήταν τα αναμενόμενα, συγκρινόμενα με τα οφέλη άλλων υπό ένταξη χωρών, επειδή 

ακριβώς η Κύπρος παρουσίαζε ψηλότερους οικονομικούς δείκτες ανάπτυξης. Η μεγάλη αυτή 

διαφοροποίηση στις δυο πιο πάνω τιμές ενισχύει ταυτόχρονα, ως ένα βέβαια βαθμό, και την 

αξιοπιστία των απαντήσεων που δόθηκαν από τους συμμετέχοντες, αφού φαίνεται ότι αυτοί δεν 

απαντούσαν τυχαία, αλλά οι απαντήσεις τους στηρίζονταν σε κάποιες αντικειμενικές 

πραγματικότητες. 

Στην ομάδα των προβλέψεων για τις οποίες δεν επιτεύχθηκε τελικά συναίνεση ξεχωρίζουν 

οι προβλέψεις που αναφέρονται στα προγράμματα που εμπεδώνουν το σεβασμό της 

διαφορετικότητας ( X =3,89, TA=1,11), τα δίκτυα ανταλλαγής τεχνογνωσίας ( X =3,88, TA=0,79), 

τα ευρωπαϊκά διπλώματα πιστοποίησης μαθητικών δεξιοτήτων ( X =3,84, TA=1,00), και τα 

προγράμματα που καλλιεργούν την ταυτότητα του Ευρωπαίου πολίτη ( X =3,74, TA=1,01). Και οι 

προβλέψεις αυτές συνοδεύονται επίσης από ιδιαίτερα ψηλές τιμές όσον αφορά το βαθμό 

επιθυμίας. 

Εξετάζοντας κάποιος προσεκτικά το σύνολο των προβλέψεων του πιο πάνω πίνακα, 

μπορεί εύκολα να διαπιστώσει ότι στην κατηγορία αυτή των προβλέψεων φαίνεται να μην 

υπάρχουν έντονες διαφωνίες μεταξύ των ειδικών στην εκτίμηση του βαθμού πιθανότητας, κάτι 

που παρουσιάστηκε στις προηγούμενες κατηγορίες προβλέψεων. Οι μοναδικές έντονες αποκλίσεις 

καταγράφονται στην πρόβλεψη #7 που αναφέρεται στα προγράμματα σεβασμού της 

διαφορετικότητας ( X =3,89, TA=1,11), στην πρόβλεψη #17 που κάνει λόγο για κοινή παραγωγή 

ευρωπαϊκών διδακτικών βιβλίων ( X =3,03, TA=1,15), αλλά και στις προβλέψεις #5, #13, #14 και 

#15 στις οποίες εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των υποομάδων που 

συγκροτούσαν την ομάδα των ειδικών. Όσον αφορά το βαθμό επιθυμίας που συνοδεύει τις 

προβλέψεις της κατηγορίας αυτής, είναι ξεκάθαρο ότι στο σύνολό σχεδόν των περιπτώσεων 

παρουσιάζονται πολύ χαμηλές τιμές τυπικής απόκλισης. Επιπρόσθετα, η ανάλυση της 
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διακύμανσης των τιμών δεν έδειξε σε καμιά περίπτωση στατιστικά σημαντικές διακυμάνσεις, 

ενισχύοντας έτσι την εικόνα σύγκλισης που παρουσιάζεται στην εκτίμηση του βαθμού επιθυμίας. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τον υπολογισμό του 

συντελεστή συσχέτισης Pearson για το βαθμό πιθανότητας και το βαθμό επιθυμίας που 

συγκέντρωσε κάθε πρόβλεψη της κατηγορίας αυτής. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχει 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση στις μισές από τις δεκαοκτώ προβλέψεις. Οι προβλέψεις αυτές 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.19. 

Πίνακας 4.19 

Συντελεστές συσχέτισης Pearson του βαθμού πιθανότητας και επιθυμίας των προβλέψεων της Κατηγορίας Γ 

α/α Προβλέψεις r n p 

13 Φορέας που συντονίζει τη σύγκλιση του κυπριακού σχολείου με το ευρωπαϊκό σχολείο 0,63 36 0,00 

1 Πιέσεις για σύγκλιση με το ευρωπαϊκό σχολείο 0,52 35 0,00 

12 Συνεχής έλεγχος της ποιότητας από ευρωπαϊκούς φορείς 0,51 36 0,00 

14 Δημιουργία πολλών διαπολιτισμικών σχολείων 0,46 36 0,01 

6 Ευρωπαϊκά διπλώματα πιστοποίησης μαθητικών δεξιοτήτων 0,44 34 0,01 

1

1 

Δεσμευτικοί ευρωπαϊκοί δείκτες για την αναλογία δασκάλων-μαθητών ανά τάξη 0,44 33 0,01 

5 Δίκτυα ανταλλαγής τεχνογνωσίας με χώρες της Ευρώπης 0,43 36 0,01 

9 Ευρωπαϊκά πρότυπα για την υλικοτεχνική υποδομή  0,41 34 0,02 

3 Διαμόρφωση κοινής ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής για πολλά επιμέρους θέματα  0,34 36 0,04 

 

Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις η συσχέτιση είναι θετική. Σε μεγάλο βαθμό θετική 

φαίνεται να είναι η συσχέτιση στην πρόβλεψη #13 που αναφέρεται σε φορέα σύγκλισης του 

κυπριακού με το ευρωπαϊκό σχολείο (r=0,63, n=36, p<0,001) αλλά και οι προβλέψεις #1 και #12 

που αναφέρονται αντίστοιχα στις πιέσεις για σύγκλιση με το ευρωπαϊκό σχολείο (r=0,52, n=35, 

p<0,001) και στο συνεχή έλεγχο της ποιότητας της εκπαίδευσης (r=0,51, n=36, p<0,001). 

 

Ξένοι εμπειρογνώμονες 

Σύμφωνα με τα δεδομένα του Παραρτήματος ΙΔ και με βάση τα προκαθορισμένα κριτήρια 

παρουσιάζεται και στην περίπτωση των προβλέψεων που σχετίζονται με τη συμπόρευση με το 

ευρωπαϊκό σχολείο σχετική ομοιογένεια στον τρόπο που απαντούν οι ξένοι ειδικοί, αφού σε όλες 
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σχεδόν τις περιπτώσεις το εύρος των τιμών που έδωσαν δεν υπερέβαινε τις δύο μονάδες. 

Μοναδική εξαίρεση αποτελούσε η περίπτωση του βαθμού πιθανότητας στην πρόβλεψη #14 που 

αναφερόταν στη δημιουργία πολλών διαπολιτισμικών σχολείων, όπου οι τιμές που δόθηκαν από 

τους τρεις ξένους ειδικούς παρουσίαζαν ένα εύρος διακύμανσης 3 μονάδων (5,2,5). Σε άλλες δέκα 

δηλώσεις οι τιμές που αφορούσαν το βαθμό πιθανότητας είχαν εύρος μικρότερο ή ίσο με μια 

μονάδα, ενώ σε επτά δηλώσεις το εύρος ήταν ίσο με δύο μονάδες. Όσον αφορά το βαθμό 

επιθυμίας παρουσιαζόταν εύρος μικρότερο ή ίσο με μια μονάδα σε δεκαπέντε δηλώσεις και εύρος 

ίσο με δύο μονάδες σε τρεις μόνο δηλώσεις. 

Η σύγκριση των τιμών που έδιναν οι ξένοι ειδικοί με τις τιμές που έδιναν οι Κύπριοι 

ειδικοί, με κριτήριο πάντοτε την απόσταση του μέσου όρου και της διαμέσου των επιλογών των 

Κυπρίων από το εύρος των τιμών που έδιναν οι ξένοι, επιβεβαιώνει και στην κατηγορία αυτή μια 

σχετική σύγκλιση απόψεων. Συγκεκριμένα, όσον αφορά το βαθμό πιθανότητας παρουσιάστηκε 

απόκλιση μόνο στη δήλωση #11, με τους Κύπριους να δίνουν ελαφρώς περισσότερες πιθανότητες 

στο ενδεχόμενο καθιέρωσης δεσμευτικών ευρωπαϊκών δεικτών για την αναλογία μαθητών ανά 

δάσκαλο (Τιμές ξένων=3,3,ελλείπουσα, X  Κυπρίων=3,89, Διάμεσος Κυπρίων=4). Όσον αφορά το 

βαθμό επιθυμίας παρουσιάστηκε μια σχετική απόκλιση σε τρεις προβλέψεις. Η πρώτη 

εντοπίστηκε και πάλι στην πρόβλεψη #11, με τους Κύπριους να επιθυμούν περισσότερο την 

πραγματοποίηση του πιο άνω ενδεχομένου (Τιμές ξένων=3,3,ελλείπουσα, X  Κυπρίων=4,14, 

Διάμεσος Κυπρίων=4), ωθούμενοι ίσως και από τη γενική διαπίστωση ότι οι ισχύοντες σήμερα 

στην Κύπρο αντίστοιχοι δείκτες δεν είναι ικανοποιητικοί. Η δεύτερη απόκλιση καταγράφηκε στην 

πρόβλεψη #12, με τους Κύπριους και πάλι να επιθυμούν σε ελαφρώς μεγαλύτερο βαθμό το 

συνεχή έλεγχο της ποιότητας από ευρωπαϊκούς φορείς (Τιμές ξένων=3,3,ελλείπουσα, X  

Κυπρίων=3,67, Διάμεσος Κυπρίων=4). Η τρίτη απόκλιση καταγράφηκε στην πρόβλεψη #18, με 

τους Κυπρίους και πάλι να σημειώνουν ελαφρώς μεγαλύτερο βαθμό επιθυμίας στο ενδεχόμενο 
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εισροής σημαντικών κονδυλίων από την Ευρώπη (Τιμές ξένων=4,3,4, X  Κυπρίων=4,36, 

Διάμεσος Κυπρίων=5), κάτι άλλωστε που για ευνόητους λόγους μπορεί να θεωρηθεί και ως 

αναμενόμενο. 

 

Κατηγορία Δ: Ανασχεδιασμός της λειτουργίας του σχολείου  

Τα αποτελέσματα τόσο του δεύτερου όσο και του τρίτου γύρου που σχετίζονται με το 

βαθμό πιθανότητας να πραγματοποιηθούν οι προβλέψεις της κατηγορίας αυτής παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 4.20, έτσι που να φαίνεται η επίτευξη ή όχι συναίνεσης σύμφωνα με το κριτήριο της 

τυπικής απόκλισης. 

Πίνακας 4.20 

Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις του βαθμού πιθανότητας των προβλέψεων της Κατηγορίας Δ σε κάθε 

γύρο 

α/α Προβλέψεις Β΄ Γύρος Γ΄ Γύρος 

X  TA X  TA 

Συναίνεση1 από το Β΄ Γύρο 

2 Έμφαση στη δυνατότητα επιλογής μαθημάτων από τους μαθητές 3,65 0,92 3,82 0,87 

9 Συμπλήρωση «κατοίκον εργασίας» στο σχολείο 3,19 0,97 3,26 0,89 

10 Αναδόμηση προγραμμάτων για διαθεματική προσέγγιση 3,27 0,99 3,32 0,99 

Συναίνεση στο Γ΄ Γύρο 

8 Ισορροπημένη κατανομή μαθημάτων πρωί και απόγευμα 3,16 1,04 3,26 0,83 

3 Δημιουργία σχολείων δεύτερης ευκαιρίας για μαθητές που αποτυγχάνουν στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

3,35 1,14 3,70 0,88 

12 Έμφαση σε αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες 3,19 1,00 3,16 0,89 

1 Ένταξη προδημοτικής στην υποχρεωτική βασική εκπαίδευση 4,23 1,10 4,40 0,90 

14 Υποδομή για παροχή γεύματος το μεσημέρι 3,14 1,18 3,11 0,92 

Μη επίτευξη συναίνεσης 

17 Εισαγωγή πολλών νέων ειδικοτήτων εκπαιδευτικών 3,32 1,02 3,31 1,00 

16 Εγκατάσταση συστημάτων κλιματισμού  3,57 1,12 3,63 1,02 

5 Κλειστή αίθουσα πολλαπλής χρήσης σε όλα τα σχολεία 4,03 1,19 4,13 1,04 

4 Σημαντικές επενδύσεις για αναβάθμιση κτιρίων και εξοπλισμού 3,62 1,06 3,82 1,04 

6 Εξειδικευμένες αίθουσες για κάθε μάθημα  3,62 1,23 3,79 1,04 

15 Υποδομή για ξεκούραση και ψυχαγωγία μαθητών 3,14 1,27 3,11 1,06 

1

1 

Έμφαση σε προγράμματα κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης 3,03 1,09 3,26 1,11 

7 Επέκταση ωρών λειτουργίας μέχρι το απόγευμα 3,33 1,38 3,43 1,17 

13 Πρόγραμμα κατεδάφισης παλιών και ανέγερσης σύγχρονων σχολείων  3,32 1,31 3,42 1,20 
1 
Κριτήριο συναίνεσης: TA<1,00 
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Με την εφαρμογή του πρώτου κριτηρίου συναίνεσης (TA<1,00) επιτυγχάνεται συναίνεση 

από το δεύτερο γύρο για τρεις μόνο προβλέψεις, ενώ στον επόμενο γύρο εξασφαλίζεται συναίνεση 

για άλλες πέντε. Τελικά όμως δεν επιτυγχάνεται συναίνεση για εννέα από τις δεκαεπτά συνολικά 

προβλέψεις της κατηγορίας αυτής. παρ’ όλο που σε αρκετές από αυτές παρατηρείται αισθητή 

μείωση στις τιμές της τυπικής απόκλισης. 

Η εφαρμογή του δεύτερου κριτηρίου για την επίτευξη συναίνεσης (ANOVA) αποκάλυψε 

στατιστικά σημαντική διακύμανση των τιμών στο βαθμό πιθανότητας της πρόβλεψης #5 που 

αναφερόταν στο ενδεχόμενο δημιουργίας κλειστής αίθουσας πολλαπλής χρήσης για όλα τα 

σχολεία (F4,33=3,09, p<0,05). Με το έλεγχο Scheffe όμως δεν επιβεβαιώθηκε τελικά καμιά 

στατιστικά σημαντική διαφορά. Συνεπώς, με την εφαρμογή και των δύο κριτηρίων συναίνεσης, τα 

αποτελέσματα όπως έχουν παρουσιαστεί στον Πίνακα 4.20 παραμένουν αναλλοίωτα. 

Παρά το γεγονός ότι εξασφαλίστηκε τελικά συναίνεση σε οκτώ από τις δεκαεπτά δηλώσεις 

της κατηγορίας αυτής, φαίνεται ότι η διαφοροποίηση των επιλογών μεταξύ του δεύτερου και 

τρίτου γύρου ήταν περιορισμένη. Μελετώντας αυτή τη διαφοροποίηση με τη βοήθεια του 

συντελεστή συσχέτισης Spearman για τις μεταβλητές χ και ψ, οι οποίες σχετίζονται με τη 

διαφοροποίηση των επιλογών των ειδικών από το δεύτερο στον τρίτο γύρο της έρευνας, φαίνεται 

να εντοπίζεται στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση στις ακόλουθες τέσσερις δηλώσεις. 

Πίνακας 4.21 

Συντελεστές συσχέτισης Spearman των μεταβλητών χ και ψ για το βαθμό πιθανότητας κάθε πρόβλεψης της 

Κατηγορίας Δ 

α/α Προβλέψεις r n p 

1 Ένταξη προδημοτικής στην υποχρεωτική βασική εκπαίδευση 0,38 40 0,02 

2 Έμφαση στη δυνατότητα επιλογής μαθημάτων από τους μαθητές 0,32 37 0,05 

3 Δημιουργία σχολείων δεύτερης ευκαιρίας για μαθητές που αποτυγχάνουν στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

0,42 40 0,01 

14 Υποδομή για παροχή γεύματος το μεσημέρι 0,39 37 0,02 

μεταβλητή χ=διάμεσος ομάδας B΄ γύρου – ατομική επιλογή Β΄ γύρου (recode 0 σε 2 και ≠0 σε 1)  

μεταβλητή ψ=ατομική επιλογή Β΄ γύρου – ατομική επιλογή Γ΄ γύρου (recode 0 σε 2 και ≠0 σε 1)  

 

Η σημαντική διαφοροποίηση των επιλογών στις δηλώσεις αυτές φαίνεται να συνέβαλε στη 

βελτίωση των τιμών σύγκλισης, όπως επιβεβαιώνουν τα στοιχεία του Πίνακα 4.20 και για τις 
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τέσσερις πιο πάνω δηλώσεις, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στις προβλέψεις εκείνες για τις 

οποίες εξασφαλίστηκε συναίνεση. Ιδιαίτερα αισθητή είναι για τις τρεις πρώτες προβλέψεις η 

μείωση της τυπικής απόκλισης που συνοδεύει ένα ιδιαίτερα αυξημένο μέσο όρο. Αυτές οι 

μεταβολές είναι ιδιαίτερα μεγάλες στην πρόβλεψη #3 που αναφέρεται στη δημιουργία σχολείων 

δεύτερης ευκαιρίας (μεταβολή από X =3,35 και TA=1,14 σε X =3,70 και TA=0,88), στην 

πρόβλεψη #1 που αφορά την ένταξη της προδημοτικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση (μεταβολή 

από X =4,23 και TA=1,10 σε X =4,40 και TA=0,90), και την πρόβλεψη #2 που αναφέρεται στις 

αυξημένες δυνατότητες επιλογής μαθημάτων (μεταβολή από X =3,65 και TA=0,92 σε X =3,82 και 

TA=0,87). Η σημαντική όμως διαφοροποίηση των επιλογών στις τέσσερις αυτές δηλώσεις δεν 

είχε συνέχεια σε καμιά από τις εννέα συνολικά δηλώσεις για τις οποίες δεν επιτεύχθηκε τελικά 

συναίνεση, αφού σε καμιά δεν παρουσιάστηκε σημαντική διαφοροποίηση των επιλογών, όταν 

αυτή διέφερε από τη διάμεσο των επιλογών της ομάδας. 

 

Τελικά αποτελέσματα 

Τα τελικά αποτελέσματα για το βαθμό πιθανότητας των 17 συνολικά προβλέψεων της 

Κατηγορίας Δ παρουσιάζονται ομαδοποιημένα στον Πίνακα 4.22, ανάλογα με την επίτευξη ή όχι 

συναίνεσης, σύμφωνα με τα όσα έχουν προηγηθεί. Οι προβλέψεις σειροθετούνται σε κάθε ομάδα 

σύμφωνα με το βαθμό πιθανότητας για πραγματοποίησή τους, ενώ φαίνεται επίσης ο βαθμός 

επιθυμίας που συγκέντρωσε κάθε πρόβλεψη. 
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Πίνακας 4.22 

Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις του τελικού βαθμού πιθανότητας και επιθυμίας των προβλέψεων της 

Κατηγορίας Δ 

α/α Προβλέψεις Πιθανότητα Επιθυμία 

X  TA X  TA 

Με συναίνεση1 

1 Ένταξη προδημοτικής στην υποχρεωτική βασική εκπαίδευση 4,40 0,90 4,72 0,61 

2 Έμφαση στη δυνατότητα επιλογής μαθημάτων από τους μαθητές 3,82 0,87 4,06 0,79 

3 Δημιουργία σχολείων δεύτερης ευκαιρίας για μαθητές που αποτυγχάνουν στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

3,70 0,88 4,08 1,05 

10 Αναδόμηση προγραμμάτων για διαθεματική προσέγγιση 3,32 0,99 4,08 0,73 

8 Ισορροπημένη κατανομή μαθημάτων πρωί και απόγευμα 3,26 0,83 4,09 0,74 

9 Συμπλήρωση «κατοίκον εργασίας» στο σχολείο 3,26 0,89 4,03 0,94 

12 Έμφαση σε αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες 3,16 0,89 4,14 0,72 

14 Υποδομή για παροχή γεύματος το μεσημέρι 3,11 0,92 3,78 0,87 

Χωρίς συναίνεση 

5 Κλειστή αίθουσα πολλαπλής χρήσης σε όλα τα σχολεία 4,13 1,04 4,64 0,49 

4 Σημαντικές επενδύσεις για αναβάθμιση κτιρίων και εξοπλισμού 3,82 1,04 4,56 0,65 

6 Εξειδικευμένες αίθουσες για κάθε μάθημα  3,79 1,04 4,50 0,65 

16 Εγκατάσταση συστημάτων κλιματισμού  3,63 1,02 4,11 0,95 

7 Επέκταση ωρών λειτουργίας μέχρι το απόγευμα 3,43 1,17 3,94 0,95 

13 Πρόγραμμα κατεδάφισης παλιών και ανέγερσης σύγχρονων σχολείων  3,42 1,20 3,97 1,08 

17 Εισαγωγή πολλών νέων ειδικοτήτων εκπαιδευτικών 3,31 1,00 3,56 1,08 

11 Έμφαση σε προγράμματα κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης 3,26 1,11 4,22 0,76 

15 Υποδομή για ξεκούραση και ψυχαγωγία μαθητών 3,11 1,06 3,92 0,81 
1
 Συναίνεση στο βαθμό πιθανότητας (κριτήρια: TA<1,00 και ANOVA) 

* Εντοπισμός στατιστικά σημαντικών διαφορών με ANOVA και Scheffe 

 

Και στην κατηγορία αυτή παρουσιάζεται συναίνεση στο βαθμό πιθανότητας να 

πραγματοποιηθούν οι μισές περίπου προβλέψεις. Ανάμεσα στις προβλέψεις αυτές ξεχωρίζει η 

πρόβλεψη #1 η οποία αναφέρεται στο ενδεχόμενο ένταξης της προδημοτικής στην υποχρεωτική 

βασική εκπαίδευση, συγκεντρώνοντας ιδιαίτερα ψηλό βαθμό πιθανότητας ( X =4,40) αλλά και 

επιθυμίας ( X =4,72). Αξίζει μάλιστα να αναφερθεί ότι μερικούς μόνο μήνες μετά από την 

ολοκλήρωση της παρούσας έρευνας έχει ήδη ληφθεί επίσημα απόφαση από το Υπουργικό 

Συμβούλιο για ένταξη της προδημοτικής στη βασική εκπαίδευση. Ακολουθούν μετά, με αισθητά 

χαμηλότερο όμως βαθμό πιθανότητας, οι προβλέψεις για παροχή της δυνατότητας στους μαθητές 

να επιλέγουν τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν ( X =3,82) και για δημιουργία σχολείων 

δεύτερης ευκαιρίας ( X =3,70). Και τα δύο αυτά ενδεχόμενα παρουσιάζονται να είναι πολύ 
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επιθυμητά, όπως άλλωστε και οι υπόλοιπες προβλέψεις της ομάδας αυτής, οι οποίες όμως δεν 

συγκεντρώνουν ψηλό βαθμό πιθανότητας να πραγματοποιηθούν. Τέτοιες είναι οι προβλέψεις για 

αναδόμηση των προγραμμάτων ώστε να προάγεται η διαθεματική προσέγγιση, η ισορροπημένη 

κατανομή των μαθημάτων μεταξύ του πρωινού και απογευματινού χρόνου εργασίας, η 

συμπλήρωση της «κατοίκον εργασίας» στο σχολείο, η έμφαση σε αθλητικές και καλλιτεχνικές 

δραστηριότητες και η παροχή γεύματος το μεσημέρι στα σχολεία. 

Στην ομάδα των προβλέψεων εκείνων που δεν κατάφεραν τελικά να εξασφαλίσουν 

συναίνεση στο βαθμό πιθανότητας ξεχωρίζει η  πρόβλεψη #5 που αναφέρεται στη λειτουργία 

κλειστής αίθουσας πολλαπλής χρήσης σε όλα τα σχολεία, συγκεντρώνοντας πολύ ψηλό βαθμό 

πιθανότητας ( X =4,13) αλλά και επιθυμίας ( X =4,64). Οι επόμενες τρεις επικρατέστερες 

προβλέψεις στην ομάδα αυτή παρά το ότι συγκεντρώνουν χαμηλότερους βαθμούς πιθανότητας 

παρουσιάζουν πολύ μεγάλο βαθμό επιθυμίας. Οι προβλέψεις αυτές αναφέρονται στις επενδύσεις 

για αναβάθμιση των κτιρίων και του εξοπλισμού των σχολείων, τις ειδικές αίθουσες για κάθε 

μάθημα,και την εγκατάσταση συστημάτων κλιματισμού στα σχολεία. Εξετάζοντας επίσης τις 

προβλέψεις της ομάδας αυτής που δεν κατορθώνουν να συγκεντρώσουν ψηλό βαθμό πιθανότητας 

να συμβούν ( X >3,50), μπορούμε να εντοπίσουμε ανάμεσά τους αρκετές προβλέψεις με πολύ 

ψηλό βαθμό επιθυμίας να συμβούν ( X >3,90). Οι προβλέψεις αυτές αναφέρονται στην επέκταση 

των ωρών λειτουργίας του σχολείου, στην κατεδάφιση αρκετών παλιών και την ανέγερση 

σύγχρονων σχολείων, στα προγράμματα κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης, τις καλλιτεχνικές 

και αθλητικές δραστηριότητας και την υποδομή για ψυχαγωγία και ξεκούραση των μαθητών. 

Ειδικά για το τελευταίο ένας από τους συμμετέχοντες τόνισε χαρακτηριστικά ότι «το σχολείο 

σήμερα δεν είναι χώρος χαράς και δημιουργίας αλλά χώρος καθαρά ανταγωνιστικός». Παρόλο 

πάντως που για διάφορους λόγους οι ειδικοί δεν θεωρούν όλες τις πιο πάνω αλλαγές ως πιθανές, 

εντούτοις τις θεωρούν ως πολύ επιθυμητές να συμβούν, και αυτό από μόνο του υποδηλώνει τις 

αυξημένες ευθύνες των υπευθύνων ώστε να εξεύρουν όλους εκείνους τους τρόπους και 
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μηχανισμούς που θα μεγιστοποιήσουν τις πιθανότητες πραγματοποίησης των συγκεκριμένων 

αλλαγών στο μέλλον. 

Η συνολική εξέταση των τυπικών αποκλίσεων που παρουσιάζουν στον προηγούμενο 

πίνακα ο βαθμός πιθανότητας και επιθυμίας που συγκεντρώνουν οι συγκεκριμένες προβλέψεις, 

φαίνεται να επαναβεβαιώνει αυτό που έχει ήδη εντοπιστεί ως γενική παρατήρηση και σε 

προηγούμενες κατηγορίες δηλώσεων. Η παρατήρηση αυτή αφορά τη διαπίστωση ότι 

παρουσιάζεται μεγαλύτερη σύγκλιση στο βαθμό επιθυμίας παρά στο βαθμό πιθανότητας των 

προβλέψεων. Συγκεκριμένα στον Πίνακα 4.22 μόνο 2 από τις 17 προβλέψεις παρουσιάζουν 

τυπική απόκλιση μεγαλύτερη του 1,00 όσον αφορά το βαθμό επιθυμίας, ενώ σε καμιά δεν 

παρουσιάζονται στατιστικά σημαντικές διαφορές. Αντίθετα, όσον αφορά το βαθμό πιθανότητας 

εντοπίζονται ψηλές αποκλίσεις στις μισές τουλάχιστο προβλέψεις.  

Οι διαπιστώσεις αυτές ενισχύουν περαιτέρω τα προηγούμενα ευρήματα που θέλουν τους 

ειδικούς να διαφωνούν περισσότερο στο βαθμό πιθανότητας παρά στο βαθμό επιθυμίας να 

πραγματοποιηθούν οι διάφορες προβλέψεις. Η βασική αυτή διαπίστωση δεν μπορεί βέβαια να 

αγνοήσει την αυξημένη πολυπλοκότητα που παρουσιάζει από τη φύση της η όλη διαδικασία 

εκτίμησης του βαθμού πιθανότητας να συμβεί ένα γεγονός, συγκρινόμενη με τη διαδικασία 

εκτίμησης του βαθμού επιθυμίας να συμβεί το ίδιο γεγονός. Εκτός των άλλων, η ιδιαιτερότητα 

αυτή στη φύση των δύο μεταβλητών είναι δυνατό να επιτρέπει στα άτομα να είναι περισσότερο 

σίγουρα για το κατά πόσο επιθυμούν ή όχι να συμβεί ένα γεγονός, αλλά όχι και για το πόσες 

πιθανότητες έχει αυτό το γεγονός να συμβεί στο μέλλον. 

Ενδιαφέρον όμως παρουσιάζουν και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τον 

υπολογισμό του συντελεστή συσχέτισης Pearson για το βαθμό πιθανότητας και το βαθμό 

επιθυμίας να πραγματοποιηθεί η κάθε πρόβλεψη της κατηγορίας αυτής. Τα αποτελέσματα έδειξαν 

ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση σε οκτώ από τις δεκαεπτά συνολικά προβλέψεις της 

κατηγορίας αυτής, οι οποίες παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.23. 
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Πίνακας 4.23 

Συντελεστές συσχέτισης Pearson του βαθμού πιθανότητας και επιθυμίας των προβλέψεων της Κατηγορίας Δ 

α/α Προβλέψεις r n p 

1 Ένταξη προδημοτικής στην υποχρεωτική βασική εκπαίδευση 0,63 36 0,00 

16 Εγκατάσταση συστημάτων κλιματισμού  0,54 34 0,00 

7 Επέκταση ωρών λειτουργίας μέχρι το απόγευμα 0,48 36 0,00 

14 Υποδομή για παροχή γεύματος το μεσημέρι 0,45 34 0,01 

10 Αναδόμηση προγραμμάτων για διαθεματική προσέγγιση 0,44 34 0,01 

9 Συμπλήρωση «κατοίκον εργασίας» στο σχολείο 0,41 34 0,02 

2 Έμφαση στη δυνατότητα επιλογής μαθημάτων από τους μαθητές 0,38 34 0,03 

15 Υποδομή για ξεκούραση και ψυχαγωγία μαθητών 0,35 34 0,04 

 

Για όλες τις πιο πάνω δηλώσεις που αντιστοιχούν περίπου στις μισές προβλέψεις της 

κατηγορίας αυτής φαίνεται να υπάρχει μια στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του 

βαθμού πιθανότητας και του βαθμού επιθυμίας να πραγματοποιηθούν. Μεγαλύτερη θετική 

συσχέτιση φαίνεται να υπάρχει στην πρόβλεψη #1 που αναφέρεται στην ένταξη της προδημοτικής 

στην υποχρεωτική εκπαίδευση (r=0,63, n=36, p<0,001) αλλά και στην πρόβλεψη #16 που 

αναφέρεται στην εγκατάσταση συστημάτων κλιματισμού στα σχολεία (r=0,54, n=34, p<0,01).  

 

Ξένοι εμπειρογνώμονες 

Με βάση τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΙΔ φαίνεται να υπάρχει 

και για την κατηγορία αυτή μια σχετική ομοφωνία όσον αφορά τον τρόπο που είχαν απαντήσει οι 

ξένοι ειδικοί. Περισσότερο μάλιστα αυτή η ομοφωνία καταγράφεται στο βαθμό επιθυμίας παρά 

στο βαθμό πιθανότητας. Συγκεκριμένα όσον αφορά το βαθμό πιθανότητας σε εννέα δηλώσεις 

παρουσιάζεται εύρος τιμών μικρότερο ή ίσο με μια μονάδα, σε έξι δηλώσεις το εύρος ισούται με 

δύο μονάδες και σε δύο δηλώσεις καταγράφεται εύρος ίσο με τρεις μονάδες. Αυτό παρουσιάζεται 

στην πρόβλεψη #9 που αναφερόταν στην παροχή χρόνου για συμπλήρωση της κατοίκον εργασίας 

από το σχολείο (5,2,3) και στην πρόβλεψη #13 που αναφερόταν στην κατεδάφιση αρκετών 

παλιών σχολικών κτιρίων. Όσον αφορά το βαθμό επιθυμίας δεν υπήρχε πουθενά τέτοιο μεγάλο 

εύρος, ενώ σε δεκατέσσερις δηλώσεις το εύρος ήταν μικρότερο ή ίσο με μια μονάδα και μόνο σε 

τρεις δηλώσεις ήταν ίσο με δύο μονάδες. 
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Με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στο πιο πάνω παράρτημα, η σύγκριση των τιμών που 

έδιναν οι ξένοι ειδικοί με τις τιμές που έδιναν οι Κύπριοι ειδικοί, με κριτήριο πάντοτε την 

απόσταση του μέσου όρου και της διαμέσου των επιλογών των Κυπρίων από το εύρος των τιμών 

που έδιναν οι ξένοι, παρουσιάζει κάποιες αποκλίσεις, παρόλο που στην πλειοψηφία των 

δηλώσεων καταγράφονται συγκλίσεις. Συγκεκριμένα, όσον αφορά το βαθμό πιθανότητας 

παρουσιάζονται μικρές αποκλίσεις σε τρεις δηλώσεις. Η πρώτη αφορά την πρόβλεψη #5, όπου οι 

Κύπριοι δίνουν μεγαλύτερο βαθμό πιθανότητας (Τιμές ξένων=4,3,4, X  Κυπρίων=4,13, Διάμεσος 

Κυπρίων=5). Η δεύτερη σχετίζεται με την πρόβλεψη #6, όπου και πάλι οι Κύπριοι δίνουν 

μεγαλύτερο βαθμό πιθανότητας (Τιμές ξένων=3,3,3, X  Κυπρίων=3,79, Διάμεσος Κυπρίων=4), 

ενώ η τρίτη αναφέρεται στην πρόβλεψη #7, όπου αυτή τη φορά οι ξένοι δίνουν μεγαλύτερες 

πιθανότητες στο ενδεχόμενο επέκτασης των ωρών λειτουργίας του σχολείου μέχρι το απόγευμα 

(Τιμές ξένων=5,4,5, X  Κυπρίων=3,43, Διάμεσος Κυπρίων=3,5), επηρεασμένοι ίσως και από το 

γεγονός ότι στις χώρες τους η ρύθμιση αυτή όχι μόνο ισχύει αλλά και θεωρείται ως κάτι το 

αυτονόητο.  

Όσον αφορά το βαθμό επιθυμίας παρουσιάστηκε μια σχετική απόκλιση σε τέσσερις 

περιπτώσεις με τους Κύπριους να δείχνουν περισσότερη επιθυμία και στις τέσσερις. Η πρώτη 

εντοπίστηκε στην πρόβλεψη #4 η οποία αναφερόταν στο ενδεχόμενο σημαντικών επενδύσεων για 

αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής (Τιμές ξένων=4,4,4, X  Κυπρίων=4,56, Διάμεσος 

Κυπρίων=5). Η δεύτερη απόκλιση καταγράφηκε στην πρόβλεψη #5, η οποία αφορούσε τη 

δημιουργία κλειστής αίθουσας πολλαπλής χρήσης σε κάθε σχολείο (Τιμές ξένων=4,3,4, X  

Κυπρίων=4,64, Διάμεσος Κυπρίων=5), ενώ η τρίτη απόκλιση καταγράφηκε στην πρόβλεψη #6, η 

οποία αναφερόταν στο ενδεχόμενο δημιουργίας ειδικών αιθουσών για κάθε μάθημα (Τιμές 

ξένων=4,4,4, X  Κυπρίων=4,50, Διάμεσος Κυπρίων=5). Τέλος, η τέταρτη απόκλιση στο βαθμό 
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επιθυμίας εντοπίστηκε στην πρόβλεψη #15, η οποία αφορούσε την υποδομή για ξεκούραση και 

ψυχαγωγία των μαθητών (Τιμές ξένων=3,3,3, X  Κυπρίων=3,92, Διάμεσος Κυπρίων=4). 

 

Κατηγορία Ε: Αυτονομία της σχολικής μονάδας 

Τα αποτελέσματα των δύο τελευταίων γύρων όσον αφορά το βαθμό πιθανότητας να 

πραγματοποιηθούν οι προβλέψεις της κατηγορίας αυτής φαίνονται στον Πίνακα 4.24 με 

ομαδοποιημένες τις προβλέψεις ανάλογα με την παρουσία ή απουσία συναίνεσης στο βαθμό 

πιθανότητας που συγκέντρωσαν, με κριτήριο την τυπική απόκλιση. 

Πίνακας 4.24 

Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις του βαθμού πιθανότητας των προβλέψεων της Κατηγορίας Ε σε κάθε 

γύρο 

α/α Προβλέψεις Β΄ Γύρος Γ΄ Γύρος 

X  TA X  TA 

Επίτευξη συναίνεσης1 από το Β΄ Γύρο 

1 Υποχρεωτική κατάρτιση διευθυντικών στελεχών  4,13 0,99 4,15 0,81 

Επίτευξη συναίνεσης στο Γ΄ Γύρο 

2 Στρατηγικός προγραμματισμός σε επίπεδο σχολείου  3,48 1,11 3,58 0,96 

Μη επίτευξη συναίνεσης 

3 Δυνατότητες σημαντικής ενίσχυσης των πόρων σε τοπικό επίπεδο 3,27 1,07 3,45 1,03 

4 Αναβάθμιση του ρόλου της διευθυντικής ομάδας του σχολείου 3,53 1,18 3,63 1,03 

8 Υποχρέωση ετοιμασίας ετήσιου σχεδίου δράσης για κάθε σχολείο 3,33 1,16 3,50 1,11 

7 Ανάθεση των αρμοδιοτήτων των σχολικών εφορειών στην τοπική αυτοδιοίκηση  3,46 1,14 3,53 1,11 

6 Δημιουργία διοικητικών συμβουλίων για διακυβέρνηση των σχολείων 3,13 1,26 3,20 1,22 

5 Αυτονόμηση της σχολικής μονάδας 3,18 1,43 3,28 1,26 
1 
Κριτήριο συναίνεσης: TA<1,00 

 

Σύμφωνα με τα πιο πάνω αποτελέσματα στη συντριπτική πλειοψηφία των προβλέψεων της 

κατηγορίας αυτής δεν επιτυγχάνεται συναίνεση όσον αφορά την εκτίμηση του βαθμού 

πιθανότητας, με βάση πάντοτε το κριτήριο της τυπικής απόκλισης. Στο δεύτερο γύρο της έρευνας 

εξασφαλίζεται συναίνεση μόνο σε μια πρόβλεψη, ενώ στον επόμενο γύρο επιτυγχάνεται 

συναίνεση σε ακόμη μια πρόβλεψη. Για τις υπόλοιπες έξι όμως από τις οκτώ συνολικά 

προβλέψεις της κατηγορίας αυτής δεν καθίσταται δυνατή η επίτευξη συναίνεσης. 

Με την εφαρμογή και του δεύτερου κριτηρίου για την επίτευξη συναίνεσης (ANOVA) τα 

αποτελέσματα δεν φαίνεται να διαφοροποιούνται καθόλου. Συγκεκριμένα, ενώ το ΑNOVA 
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εντόπισε στατιστικά σημαντικές διακυμάνσεις των τιμών στο βαθμό πιθανότητας της πρόβλεψης 

#5 που αναφέρεται στην αυτονόμηση της σχολικής μονάδας (F4,35=2,91, p<0,05) και της 

πρόβλεψης #7 που αναφέρεται στην ανάθεση αρμοδιοτήτων σχολικών εφορειών στην τοπική 

αυτοδιοίκηση (F4,33=2,74, p<0,05), το κριτήριο Scheffe δεν επιβεβαίωσε στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των ομάδων των ειδικών. 

Όσον αφορά τη διαφοροποίηση των επιλογών μεταξύ του δεύτερου και τρίτου γύρου, 

προκύπτει ότι και στην κατηγορία αυτή ήταν περιορισμένη. Μελετώντας αυτή τη διαφοροποίηση 

με τη βοήθεια του συντελεστή συσχέτισης Spearman για τις μεταβλητές χ και ψ, οι οποίες 

σχετίζονται με τη διαφοροποίηση των επιλογών των ειδικών από το δεύτερο στον τρίτο γύρο της 

έρευνας, φαίνεται να εντοπίζεται στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μόνο στη δήλωση #3 

που αναφέρεται στην παροχή δυνατοτήτων για σημαντική ενίσχυση των πόρων σε τοπικό επίπεδο 

(r=0,34, n=37, p<0,05). Η σημαντική διαφοροποίηση των επιλογών στη δήλωση αυτή φαίνεται 

μάλιστα να συνέβαλε στη βελτίωση των τιμών σύγκλισης, όπως επιβεβαιώνουν τα στοιχεία του 

Πίνακα 4.24, αλλά η διαφοροποίηση δεν ήταν τέτοια ώστε να θεωρηθεί ότι έχει επιτευχθεί τελικά 

συναίνεση.  

 

Τελικά αποτελέσματα 

Τα τελικά αποτελέσματα για το βαθμό πιθανότητας των προβλέψεων της Κατηγορίας Ε 

φαίνονται στον Πίνακα 4.25, με ομαδοποιημένες τις προβλέψεις ανάλογα με την επίτευξη ή όχι 

συναίνεσης στο βαθμό πιθανότητας να πραγματοποιηθούν. Σε κάθε ομάδα οι προβλέψεις 

σειροθετούνται με βάση το βαθμό πιθανότητας που συγκέντρωσαν, ενώ παρουσιάζεται επίσης και 

ο βαθμός επιθυμίας για πραγματοποίηση κάθε πρόβλεψης. 
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Πίνακας 4.25 

Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις του τελικού βαθμού πιθανότητας και επιθυμίας των προβλέψεων της 

Κατηγορίας E 

α/α Προβλέψεις Πιθανότητα Επιθυμία 

X  TA X  TA 

Με συναίνεση1 

1 Υποχρεωτική κατάρτιση διευθυντικών στελεχών  4,15 0,81 4,75 0,44 

2 Στρατηγικός προγραμματισμός σε επίπεδο σχολείου  3,58 0,96 4,42 0,69 

Χωρίς συναίνεση 

4 Αναβάθμιση του ρόλου της διευθυντικής ομάδας του σχολείου 3,63 1,03 4,28 0,81 

7 Ανάθεση των αρμοδιοτήτων των σχολικών εφορειών στην τοπική 

αυτοδιοίκηση  

3,53 1,11 3,83 0,85 

8 Υποχρέωση ετοιμασίας ετήσιου σχεδίου δράσης για κάθε σχολείο 3,50 1,11 4,25 0,77 

3 Δυνατότητες σημαντικής ενίσχυσης των πόρων σε τοπικό επίπεδο 3,45 1,03 4,14 0,77 

5 Αυτονόμηση της σχολικής μονάδας 3,28 1,26 3,97 1,00 

6 Δημιουργία διοικητικών συμβουλίων για διακυβέρνηση των σχολείων 3,20 1,22 3,78 0,99 
1
 Συναίνεση στο βαθμό πιθανότητας (κριτήρια: TA<1,00 και ANOVA) 

* Εντοπισμός στατιστικά σημαντικών διαφορών με ANOVA και Scheffe 

 

Στην ομάδα των προβλέψεων για τις οποίες παρουσιάζεται συναίνεση στο βαθμό 

πιθανότητας περιλαμβάνονται μόνο δύο προβλέψεις. Η πρώτη στη σειρά συγκεντρώνει τον 

ψηλότερο βαθμό πιθανότητας ( X =4,15) αλλά και τον ψηλότερο βαθμό επιθυμίας ( X =4,75) να 

πραγματοποιηθεί, από όλες τις προβλέψεις της κατηγορίας αυτής. Αναφέρεται στο ενδεχόμενο 

υποχρεωτικής κατάρτισης των διευθυντικών στελεχών σε θέματα ηγεσίας και διεύθυνσης 

σχολείου, κάτι βέβαια που δεν συμβαίνει σήμερα, πέρα από μια υποτυπώδη επιμόρφωση των 

διευθυντών αμέσως μετά την προαγωγή τους. Η δεύτερη πρόβλεψη η οποία σχετίζεται με το 

ενδεχόμενο εφαρμογής του στρατηγικού σχεδιασμού σε επίπεδο σχολικής μονάδας συγκεντρώνει 

εμφανώς μικρότερο βαθμό πιθανότητας από την προηγούμενη ( X =3,58), με αρκετά μεγάλο όμως 

βαθμό επιθυμίας ( X =4,42). 

Οι προβλέψεις για τις οποίες δεν επιτυγχάνεται συναίνεση στο βαθμό πιθανότητας είναι 

πολύ περισσότερες. Από αυτές ξεχωρίζει η πρόβλεψη που αναφέρεται στην αναβάθμιση του 

ρόλου της διευθυντικής ομάδας του σχολείου η οποία συγκεντρώνει σχετικά ψηλό βαθμό 

πιθανότητας να συμβεί ( X =3,63) αλλά και αρκετά ψηλό βαθμό επιθυμίας ( X =4,28). Οι επόμενες 

δύο στη σειρά προβλέψεις συγκεντρώνουν οριακά ψηλό βαθμό πιθανότητας. Πρόκειται για την 
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πρόβλεψη #7 που αναφέρεται στο ενδεχόμενο ανάθεσης των αρμοδιοτήτων των σχολικών 

εφορειών στην τοπική αυτοδιοίκηση ( X =3,53), και την πρόβλεψη #8 που αφορά την υποχρέωση 

ετοιμασίας ετήσιου σχεδίου δράσης για κάθε σχολείο ( X =3,50). Πάντως και οι δύο πιο πάνω 

προβλέψεις, ιδιαίτερα μάλιστα η δεύτερη συγκεντρώνουν πολύ ψηλό βαθμό επιθυμίας. Πολύ 

ψηλό βαθμό επιθυμίας όμως συγκεντρώνουν και όλες ανεξαίρετα οι προβλέψεις που 

περιλαμβάνονται στην κατηγορία αυτή, γεγονός που καθιστά τις διάφορες ρυθμίσεις που 

σχετίζονται με την αυτονομία της σχολικής μονάδας ιδιαίτερα επιθυμητές, παρ’ όλο που μόνο μία 

από αυτές (#1) συγκεντρώνει ιδιαίτερα ψηλό βαθμό πιθανότητας να συμβεί.  

Ενισχυτικό της πιο πάνω παρατήρησης είναι και ο βαθμός πιθανότητας που συγκεντρώνει 

η πρόβλεψη #5 η οποία αναφέρεται ακριβώς στην αυτονόμηση της σχολικής μονάδας με ανάθεση 

πολλών εξουσιών σε τοπικό επίπεδο. Το ενδεχόμενο αυτό παρ’ όλο που συγκεντρώνει ψηλό 

βαθμό επιθυμίας ( X =3,97), περιορίζεται σε ένα βαθμό πιθανότητας που βρίσκεται λίγο πιο πάνω 

από τη μέση τιμή της κλίμακας που χρησιμοποιήθηκε ( X =3,28). Θα πρέπει όμως ταυτόχρονα να 

επισημανθεί ότι ο βαθμός αυτός συνοδεύεται και από μια ιδιαίτερα ψηλή τιμή τυπικής απόκλισης 

(TA=1,26) που δεν αφήνει αμφιβολίες για τις διαφορετικές εκτιμήσεις των συμμετεχόντων. 

Έντονες διαφορές στις εκτιμήσεις φαίνεται να υπάρχουν και στο βαθμό πιθανότητας της 

πρόβλεψης #6 για τη δημιουργία διοικητικών συμβουλίων ( X =3,20, TA=1,22), όπως και σε άλλες 

προβλέψεις σε μικρότερο όμως βαθμό (π.χ. #7 και #8). Οι παρατηρήσεις αυτές για την τυπική 

απόκλιση σε συνδυασμό και με το γεγονός ότι το ΑNOVA δεν εντόπισε ούτε στην κατηγορία 

αυτή καμιά στατιστικά σημαντική διακύμανση των τιμών στο βαθμό επιθυμίας, ενισχύει τα 

προηγούμενα ευρήματα που θέλουν τους ειδικούς να διαφωνούν μεταξύ τους περισσότερο στο 

βαθμό πιθανότητας παρά στο βαθμό επιθυμίας να πραγματοποιηθούν οι διάφορες προβλέψεις. 

Ελέγχοντας, τέλος, τη συσχέτιση του βαθμού πιθανότητας και του βαθμού επιθυμίας για 

όλες τις προβλέψεις της κατηγορίας αυτής με τη χρήση του συντελεστή συσχέτισης Pearson, 
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έχουν εντοπιστεί στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις στην πλειοψηφία των προβλέψεων. Οι 

προβλέψεις αυτές παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.26. 

Πίνακας 4.26 

Συντελεστές συσχέτισης Pearson του βαθμού πιθανότητας και επιθυμίας των προβλέψεων της Κατηγορίας Ε 

α/α Προβλέψεις r n p 

4 Αναβάθμιση του ρόλου της διευθυντικής ομάδας του σχολείου 0,55 36 0,00 

7 Ανάθεση των αρμοδιοτήτων των σχολικών εφορειών στην τοπική αυτοδιοίκηση  0,52 34 0,00 

5 Αυτονόμηση της σχολικής μονάδας 0,48 36 0,00 

6 Δημιουργία διοικητικών συμβουλίων για διακυβέρνηση των σχολείων 0,45 36 0,01 

8 Υποχρέωση ετοιμασίας ετήσιου σχεδίου δράσης για κάθε σχολείο 0,38 36 0,02 

 

Και για τις πέντε πιο πάνω από τις οκτώ συνολικά προβλέψεις που περιείχε η κατηγορία 

αυτή φαίνεται να υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του βαθμού 

πιθανότητας και του βαθμού επιθυμίας να πραγματοποιηθούν. Μεγαλύτερη θετική συσχέτιση 

φαίνεται να υπάρχει στην πρόβλεψη #4 που αναφέρεται στην αναβάθμιση της διευθυντικής 

ομάδας (r=0,55, n=36, p<0,01) αλλά και στην πρόβλεψη #7 που αναφέρεται στην υπαγωγή των 

σχολικών εφορειών στην τοπική αυτοδιοίκηση (r=0,52, n=34, p<0,01). Είναι πάντως 

αξιοπρόσεκτο ότι στις πέντε από τις οκτώ προβλέψεις της κατηγορίας αυτής παρουσιάζεται τέτοια 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση. 

 

Ξένοι εμπειρογνώμονες 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιέχονται στο Παράρτημα ΙΔ φαίνεται να υπάρχει 

ομοιογένεια στον τρόπο που είχαν απαντήσει οι ξένοι ειδικοί και στην περίπτωση των 

προβλέψεων που σχετίζονται με την αυτονόμηση του σχολείου, αφού σε όλες σχεδόν τις 

περιπτώσεις το εύρος των τιμών που έδωσαν δεν υπερέβαινε τις δύο μονάδες. Εξαίρεση 

αποτελούσε η περίπτωση του βαθμού επιθυμίας στη δήλωση #7 που αναφερόταν στην ανάθεση 

των αρμοδιοτήτων των σχολικών εφορειών στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπου οι τιμές παρουσίαζαν 

ένα εύρος 3 μονάδων (5,2,4). Συγκεκριμένα όσον αφορά το βαθμό πιθανότητας σε έξι δηλώσεις 

παρουσιάζεται εύρος τιμών μικρότερο ή ίσο με μια μονάδα, ενώ σε δύο δηλώσεις το εύρος 
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ισούται με δύο μονάδες. Όσον αφορά το βαθμό επιθυμίας σε τέσσερις δηλώσεις το εύρος ήταν 

μικρότερο ή ίσο με μια μονάδα, σε τρεις ήταν ίσο με δύο μονάδες και σε μια, για την οποία έγινε 

ήδη αναφορά, το εύρος ήταν τρεις μονάδες. 

Με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στο πιο πάνω παράρτημα, η σύγκριση των τιμών που 

έδιναν οι ξένοι ειδικοί με τις τιμές που έδιναν οι Κύπριοι ειδικοί, με κριτήριο πάντοτε την 

απόσταση του μέσου όρου και της διαμέσου των επιλογών των Κυπρίων από το εύρος των τιμών 

που έδιναν οι ξένοι, δεν παρουσιάζει καμιά απόκλιση στο βαθμό πιθανότητας. Όσον αφορά το 

βαθμό επιθυμίας παρουσιάζεται μια μόνο απόκλιση στην πρόβλεψη #4, όπου οι ξένοι έδιναν 

μεγαλύτερη επιθυμία στο ενδεχόμενο αναβάθμισης του ρόλου της διευθυντικής ομάδας (Τιμές 

ξένων=5,5,5, X  Κυπρίων=4,28, Διάμεσος Κυπρίων=4), επηρεασμένοι ίσως και στην περίπτωση 

αυτή από τις ανάλογες ρυθμίσεις που ισχύουν στις δικές τους χώρες. 

 

Κατηγορία Στ: Αύξηση της μαθητικής παραβατικότητας 

Τα αποτελέσματα των δύο τελευταίων γύρων όσον αφορά το βαθμό πιθανότητας να 

πραγματοποιηθούν οι προβλέψεις της κατηγορίας αυτής φαίνονται στον Πίνακα 4.27. Οι 

προβλέψεις ομαδοποιούνται ανάλογα με την επίτευξη ή όχι συναίνεσης. 

Πίνακας 4.27 

Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις του βαθμού πιθανότητας των προβλέψεων της Κατηγορίας ΣΤ σε κάθε 

γύρο 

α/α Προβλέψεις Β΄ Γύρος Γ΄ Γύρος 

X  TA X  TA 

Συναίνεση1 από το Β΄ Γύρο 

2 Χρήση ναρκωτικών από σημαντικό ποσοστό μαθητών 3,63 0,95 3,65 0,92 

Συναίνεσης στο Γ΄ Γύρο 

1 Έξαρση φαινομένων βίας και χουλιγκανισμού 3,80 0,97 3,85 0,86 

5 Σημαντικά κονδύλια για επιδιορθώσεις σχολικών ζημιών και δολιοφθορών 3,05 1,03 3,32 0,96 

Μη επίτευξη συναίνεσης 

4 Αυστηρά μέτρα προστασίας των σχολικών εγκαταστάσεων 3,49 1,17 3,58 1,06 

6 Γραμμή τηλεφωνικής βοήθειας σε γονείς που αντιμετωπίζουν προβλήματα με 

τα παιδιά τους 

3,11 1,17 3,37 1,10 

3 Γενική απογοήτευση από τo σχολείο ως χώρο αγωγής  3,18 1,15 3,15 1,12 
1 
Κριτήριο συναίνεσης: TA<1,00 
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Σύμφωνα με τα πιο πάνω αποτελέσματα και με βάση το κριτήριο της τυπικής απόκλισης 

φαίνεται να επιτυγχάνεται συναίνεση όσον αφορά την εκτίμηση του βαθμού πιθανότητας, μόνο 

στις μισές δηλώσεις της κατηγορίας αυτής. Συγκεκριμένα, στο δεύτερο γύρο της έρευνας 

επιτυγχάνεται συναίνεση μόνο σε μια πρόβλεψη, στον επόμενο γύρο επιτυγχάνεται συναίνεση σε 

ακόμη δύο προβλέψεις, ενώ για τις υπόλοιπες τρεις προβλέψεις δε φαίνεται να επιτυγχάνεται 

συναίνεση.  

Με την εφαρμογή και του δεύτερου κριτηρίου για την επίτευξη συναίνεσης (ANOVA) τα 

αποτελέσματα δεν φαίνεται να διαφοροποιούνται καθόλου. Συγκεκριμένα, το ANOVA εντόπισε 

καταρχή ότι υπήρχε στατιστικά σημαντική διακύμανση των τιμών στο βαθμό πιθανότητας της 

πρόβλεψης #4 που αναφέρεται στη λήψη αυστηρών μέτρων προστασίας των σχολικών 

εγκαταστάσεων (F4,33=3,98, p<0,01). Με τον έλεγχο Scheffe που ακολούθησε επιβεβαιώθηκε 

τελικά ότι οι φορείς της κοινωνίας θεωρούν περισσότερο πιθανό από τους αξιωματούχους του 

ΥΠΠ (p<0,05) και από τους πανεπιστημιακούς (p<0,05) το ενδεχόμενο λήψης των πιο πάνω 

μέτρων, ίσως και λόγω του γεγονότος ότι η κοινωνία προβληματίζεται ήδη από τώρα για τέτοια 

ενδεχόμενα.Οι διαφορές όμως αυτές δεν διαφοροποίησαν την εικόνα του προηγούμενου πίνακα, 

όσον αφορά την επίτευξη συναίνεσης, αφού ήδη η συγκεκριμένη πρόβλεψη λόγω ψηλής τυπικής 

απόκλισης είχε θεωρηθεί ότι δεν εξασφαλίζει συναίνεση.  

Διερευνώντας επίσης τη διαφοροποίηση των επιλογών των ειδικών από το δεύτερο στον 

τρίτο γύρο της έρευνας, με τη βοήθεια του συντελεστή συσχέτισης Spearman μεταξύ των 

μεταβλητών χ και ψ, φαίνεται να μην εντοπίζεται στατιστικά σημαντική θετική ή αρνητική 

συσχέτιση σε καμιά από τις δηλώσεις της κατηγορίας αυτής. Επομένως δεν παρουσιάζεται στην 

κατηγορία αυτή σε καμιά περίπτωση στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση της αρχικής επιλογής 

στον τελευταίο γύρο, όταν αυτή διέφερε από τη διάμεσο των επιλογών της ομάδας. 
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Τελικά αποτελέσματα 

Τα τελικά αποτελέσματα για το βαθμό πιθανότητας των προβλέψεων της Κατηγορίας ΣΤ 

φαίνονται στον Πίνακα 4.28. Οι προβλέψεις ομαδοποιούνται ανάλογα με την επίτευξη ή όχι 

συναίνεσης, σύμφωνα με τη διαδικασία που προηγήθηκε. Σειροθετούνται επίσης με βάση το 

βαθμό πιθανότητας που συγκέντρωσαν, ενώ παρουσιάζεται ταυτόχρονα και ο βαθμός επιθυμίας 

για πραγματοποίηση κάθε πρόβλεψης. 

Πίνακας 4.28 

Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις του τελικού βαθμού πιθανότητας και επιθυμίας των προβλέψεων της 

Κατηγορίας Στ 

α/α Προβλέψεις Πιθανότητα Επιθυμία 

X  TA X  TA 

Με συναίνεση1 

1 Έξαρση φαινομένων βίας και χουλιγκανισμού 3,85 0,86 1,34 0,94 

2 Χρήση ναρκωτικών από σημαντικό ποσοστό μαθητών 3,65 0,92 1,26 0,70 

5 Σημαντικά κονδύλια για επιδιορθώσεις σχολικών ζημιών και δολιοφθορών 3,32 0,96 3,03 1,36 

Χωρίς συναίνεση 

4 Αυστηρά μέτρα προστασίας των σχολικών εγκαταστάσεων 3,58* 1,06 3,72 1,14 

6 Γραμμή τηλεφωνικής βοήθειας σε γονείς που αντιμετωπίζουν προβλήματα με 

τα παιδιά τους 

3,37 1,10 4,33 0,79 

3 Γενική απογοήτευση από τo σχολείο ως χώρο αγωγής  3,15 1,12 1,54 1,12 
1
 Συναίνεση στο βαθμό πιθανότητας (κριτήρια: TA<1,00 και ANOVA) 

* Εντοπισμός στατιστικά σημαντικών διαφορών με ANOVA και Scheffe 

 

Οι δύο από τις τρεις προβλέψεις που έχουν εξασφαλίσει συναίνεση στο βαθμό πιθανότητας 

συγκεντρώνουν ψηλό βαθμό πιθανότητας να πραγματοποιηθούν ( X >3,50). Αυτές είναι η 

πρόβλεψη #1 που αναφέρεται στο ενδεχόμενο έξαρσης της σχολικής βίας και 

χουλιγκανισμού( X =3,85) και η πρόβλεψη #2 που αφορά τη χρήση ναρκωτικών από ένα 

σημαντικό ποσοστό μαθητών ( X =3,65). Οι ίδιες προβλέψεις συγκεντρώνουν ταυτόχρονα 

ιδιαίτερα χαμηλό βαθμό επιθυμίας, όπως ήταν άλλωστε αναμενόμενο, αφού αναφέρονται σε 

σοβαρότατα προβλήματα τα οποία μάλιστα έχουν καταγραφεί και αξιολογηθεί ως τέτοια και στην 

προηγούμενη ενότητα του κεφαλαίου αυτού που εξέταζε τα πιθανά μελλοντικά προβλήματα. Η 

τελευταία στη σειρά πρόβλεψη (#5), που αναφέρεται στο ενδεχόμενο διάθεσης σημαντικών 

κονδυλίων για επιδιορθώσεις ζημιών που προκαλούνται από τους ίδιους τους μαθητές, φαίνεται 
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να δημιουργεί έντονη διχοστασία μεταξύ των ειδικών στην εκτίμηση του βαθμού επιθυμίας 

( X =3,03, TA=1,36). Η διχοστασία αυτή μπορεί να είναι το αποτέλεσμα είτε παρανόησης της 

σχετικής δήλωσης είτε ακόμα και κακής διατύπωσής της. Η δήλωση αναφερόταν μεν στη διάθεση 

σημαντικών κονδυλίων αλλά ως φυσιολογικό επακόλουθο εκτεταμένων δολιοφθορών από μέρους 

των μαθητών. Είναι λοιπόν ενδεχόμενο στην εκτίμηση του βαθμού επιθυμίας της δήλωσης αυτής 

κάποιοι να έδιναν ιδιαίτερη βαρύτητα στη διάθεση των κονδυλίων και άλλοι στις εκτεταμένες 

δολιοφθορές, δίνοντας έτσι αναπόφευκτα διαφορετικές ή και αντίθετες ακόμα εκτιμήσεις. 

 Από τις προβλέψεις που δεν έχουν εξασφαλίσει συναίνεση στο βαθμό πιθανότητας μόνο 

μια συγκεντρώνει ψηλό βαθμό πιθανότητας να πραγματοποιηθεί ( X >3,50). Πρόκειται για τη 

δήλωση #4 που κάνει αναφορά σε αυστηρά μέτρα προστασίας των σχολικών εγκαταστάσεων 

( X =3,58, TA=1,06). Προφανώς επειδή αναφέρεται σε κάποια μέτρα προστασίας των σχολικών 

εγκαταστάσεων συγκεντρώνει στην εκτίμηση των ειδικών ψηλό βαθμό επιθυμίας ( X =3,72). Η 

ψηλή όμως τυπική απόκλιση που συνοδεύει την τιμή αυτή (TA=1,14) αλλά και ο εντοπισμός 

στατιστικά σημαντικών διαφορών σε αυτή, όπως επεξηγήθηκε προηγουμένως, δείχνει ότι οι 

ειδικοί δεν τοποθετήθηκαν με τον ίδιο τρόπο όσον αφορά το βαθμό επιθυμίας τους να 

λαμβάνονται τέτοια αυστηρά μέτρα. Αυτή η διχογνωμία μπορεί να είναι και το αποτέλεσμα της 

φυσιολογικής αντίδρασης κάποιων να δώσουν συνειδητά μικρότερο βαθμό επιθυμίας σε ένα 

τέτοιο ενδεχόμενο, προτιμώντας ίσως περισσότερο προληπτικά παρά κατασταλτικά μέτρα. 

Ενισχυτικά πάντως αυτής της ερμηνείας είναι και κάποια από τα σχόλια των συμμετεχόντων με τα 

οποία επικρίνεται η έλλειψη προληπτικής εκπαιδευτικής πολιτικής για τη μαθητική 

παραβατικότητα. Χαρακτηριστικό είναι και το ακόλουθο σχόλιο: 

Δυστυχώς το Υπουργείο εξαγγέλλει μέτρα προστασίας των σχολικών 

εγκαταστάσεων, προκειμένου να περιορίσει τη μαθητική παραβατικότητα... αλλά 

δεν υπάρχει πολιτική για υιοθέτηση ενός στρατηγικού σχεδίου πρόληψης. 
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Αξίζει επίσης να επισημανθεί ο ιδιαίτερα ψηλός βαθμός επιθυμίας που συγκεντρώνει η 

πρόβλεψη #6 σχετικά με τη λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής για παροχή βοήθειας σε γονείς που 

αντιμετωπίζουν προβλήματα με τη συμπεριφορά των παιδιών τους ( X =4,33, TA=0,79), παρ’ όλο 

που σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο δίνεται από τους συμμετέχοντες ένας μεσαίος βαθμός πιθανότητας 

( X =3,37, TA=1,10).  

Όσον αφορά το βαθμό επιθυμίας που συνοδεύει τις προβλέψεις της κατηγορίας αυτής το 

AΝΟVA δεν εντόπισε ούτε στην κατηγορία αυτή καμιά στατιστικά σημαντική διακύμανση στις 

τιμές που έδιναν οι Κύπριοι ειδικοί. 

Η εφαρμογή, εξάλλου, του συντελεστή συσχέτισης Pearson αποκάλυψε ότι υπήρχε 

στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του βαθμού πιθανότητας και του βαθμού 

επιθυμίας μόνο στην πρόβλεψη #6 που αναφερόταν στη λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής για 

παροχή βοήθειας σε γονείς που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τη συμπεριφορά των παιδιών τους 

(r=0,36, n=34, p<0,05). Σε καμιά από τις υπόλοιπες πέντε προβλέψεις της κατηγορίας αυτής δεν 

εντοπίστηκε τέτοια συσχέτιση που να είναι στατιστικά σημαντική. 

 

Ξένοι εμπειρογνώμονες 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιέχονται στο Παράρτημα ΙΔ φαίνεται να υπάρχει μια 

σχετική ομοιογένεια στον τρόπο που είχαν απαντήσει οι ξένοι ειδικοί και στην περίπτωση των 

προβλέψεων που σχετίζονται με την αύξηση της μαθητικής παραβατικότητας. Συγκεκριμένα όσον 

αφορά το βαθμό πιθανότητας σε τέσσερις δηλώσεις παρουσιάζεται εύρος τιμών μικρότερο ή ίσο 

με μια μονάδα, σε μία δήλωση το εύρος ισούται με δύο μονάδες, ενώ σε άλλη μία δήλωση το 

εύρος είναι ίσο με τρεις μονάδες. Αυτό συμβαίνει στην πρόβλεψη #6 η οποία αναφέρεται στο 

ενδεχόμενο λειτουργίας γραμμής τηλεφωνικής βοήθειας σε γονείς που αντιμετωπίζουν 

προβλήματα πειθαρχίας με τα παιδιά τους. Όσον αφορά το βαθμό επιθυμίας σε τέσσερις δηλώσεις 

το εύρος είναι μικρότερο ή ίσο με μια μονάδα, ενώ στις υπόλοιπες δύο είναι ίσο με δύο μονάδες. 
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Η σύγκριση των τιμών που έδιναν οι ξένοι ειδικοί με τις τιμές που έδιναν οι Κύπριοι 

ειδικοί στη βάση των στοιχείων που περιέχονται στο πιο πάνω παράρτημα και με κριτήριο 

πάντοτε την απόσταση του μέσου όρου και της διαμέσου των επιλογών των Κυπρίων από το 

εύρος των τιμών που έδιναν οι ξένοι, δεν εντόπισε καμιά σημαντική απόκλιση στις εκτιμήσεις. 

 

Κατηγορία Ζ: Έμφαση στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 

Τα αποτελέσματα των δύο τελευταίων γύρων όσον αφορά το βαθμό πιθανότητας να 

πραγματοποιηθούν οι προβλέψεις της κατηγορίας αυτής φαίνονται στον Πίνακα 4.29. Οι 

προβλέψεις ομαδοποιούνται ανάλογα με την επίτευξη ή όχι συναίνεσης με βάση την τυπική 

απόκλιση. 

 

Πίνακας 4.29 

Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις του βαθμού πιθανότητας των προβλέψεων της Κατηγορίας Ζ σε κάθε 

γύρο 

α/α Προβλέψεις Β΄ Γύρος Γ΄ Γύρος 

X  TA X  TA 

Συναίνεση1 στο Γ΄ Γύρο 

4 Κοινές εξετάσεις για όλους τους μαθητές σε συγκεκριμένες ηλικίες 3,81 1,08 3,95 0,90 

3 Εθνικά επίπεδα και δείκτες αξιολόγησης κατά μάθημα 3,81 1,17 4,03 0,94 

2 Μηχανισμοί ελέγχου της ποιότητας της εκπαίδευσης 3,60 1,13 3,58 0,96 

5 Συνδυασμός πολλών μορφών αξιολόγησης του μαθητή 3,76 1,06 3,76 0,97 

Μη επίτευξη συναίνεσης 

11 Σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών που αντλεί πληροφόρηση από 

πολλές πηγές  

3,05 1,27 3,21 1,03 

8 Διαχωρισμός της αξιολόγησης προσωπικού από την αξιολόγηση του σχολείου 3,63 1,17 3,80 1,04 

10 Αξιολόγηση νέων προγραμμάτων από εξωτερικούς φορείς 3,33 1,14 3,30 1,07 

7 Προγράμματα επιστημονικής κατάρτισης συμβούλων και αξιολογητών 3,73 1,20 3,78 1,10 

6 Δημιουργία σώματος αξιολογητών της εκπαίδευσης 3,40 1,24 3,40 1,15 

9 Διασύνδεση αποτελεσμάτων αξιολόγησης με επιμόρφωση 3,43 1,22 3,43 1,17 

1 Έγκυρο σύστημα αξιολόγησης του σχολικού έργου  3,43 1,34 3,55 1,24 
1 
Κριτήριο συναίνεσης: TA<1,00 

 

Με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα φαίνεται να μην επιτυγχάνεται συναίνεση όσον 

αφορά την εκτίμηση του βαθμού πιθανότητας, στη μεγάλη πλειοψηφία των δηλώσεων της 

κατηγορίας αυτής. Συγκεκριμένα, στο δεύτερο γύρο της έρευνας δεν επιτυγχάνεται συναίνεση σε 
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καμιά πρόβλεψη, στον επόμενο γύρο επιτυγχάνεται συναίνεση για τέσσερις μόνο προβλέψεις, ενώ 

για τις υπόλοιπες επτά προβλέψεις δε φαίνεται να επιτυγχάνεται συναίνεση. Είναι πάντως 

εμφανής και στον πίνακα αυτό η διαπίστωση ότι οι τιμές της τυπικής απόκλισης μειώνονται 

μεταξύ των δύο γύρων σε όλες τις περιπτώσεις. Σε μερικές μάλιστα περιπτώσεις φαίνεται ότι η 

μείωση αυτή είναι σημαντική συνοδευόμενη μάλιστα και από μια όχι ασήμαντη αύξηση στις τιμές 

των μέσων όρων, όπως για παράδειγμα στην πρόβλεψη #4 (από X =3,81 και TA=1,08 σε X =3,95 

και TA=0,90) αλλά και στην πρόβλεψη #3 (από X =3,81 και TA=1,17 σε X =4,03 και TA=0,94).  

Με την εφαρμογή και του δεύτερου κριτηρίου για την επίτευξη συναίνεσης (ΑΝΟVA), 

παρά τον εντοπισμό στατιστικά σημαντικών διακυμάνσεων σε αρκετές δηλώσεις, η κατάσταση 

δεν διαφοροποιείται, γιατί οι συγκεκριμένες δηλώσεις δεν πληρούσαν έτσι κι αλλιώς το κριτήριο 

της τυπικής απόκλισης και θεωρήθηκαν από την αρχή ότι δεν εξασφάλιζαν συναίνεση. 

Συγκεκριμένα, το ANOVA εντόπισε στατιστικά σημαντικές διακυμάνσεις των τιμών στο βαθμό 

πιθανότητας των πιο κάτω προβλέψεων. 

Πίνακας 4.30 

Αποτελέσματα ANOVA που αφορούν τον τελικό βαθμό πιθανότητας των προβλέψεων της Κατηγορίας Ζ  

α/α Προβλέψεις F df
1
 df

2
 p 

1 Έγκυρο σύστημα αξιολόγησης του σχολικού έργου 3,10 4 35 0,03 

6 Δημιουργία σώματος αξιολογητών της εκπαίδευσης 3,17 4 35 0,03 

8 Διαχωρισμός της αξιολόγησης προσωπικού από την αξιολόγηση σχολείου 3,34 4 35 0,02 

9 Διασύνδεση αποτελεσμάτων αξιολόγησης με την επιμόρφωση 2,89 4 35 0,04 
1 
Βαθμοί ελευθερίας μεταξύ ομάδων    

2 
Βαθμοί ελευθερίας εντός ομάδων 

 

 

Με τον έλεγχο Scheffe επιβεβαιώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

υποομάδων μόνο στις περιπτώσεις των προβλέψεων #1 και #8. Στην περίπτωση της πρόβλεψης #1 

επιβεβαιώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούσαν περισσότερο πιθανό από τους πανεπιστημιακούς 

το ενδεχόμενο εισαγωγής ενός έγκυρου συστήματος αξιολόγησης (p<0,05). Στην περίπτωση της 

πρόβλεψης #8 επισημάνθηκε και πάλι ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούσαν περισσότερο πιθανό από 

τους πανεπιστημιακούς το ενδεχόμενο διαχωρισμού της αξιολόγησης του προσωπικού από την 

αξιολόγηση της σχολικής μονάδας (p<0,05). Τα αποτελέσματα αυτά ενισχύουν περαιτέρω το 
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προηγούμενο εύρημα που έφερε τους εκπαιδευτικούς να είναι σε σημαντικό βαθμό πιο αισιόδοξοι 

για το ενδεχόμενο επαλήθευσης των προβλέψεων στις οποίες παρουσιάζονται στατιστικά 

σημαντικές διαφορές.  

Όσον αφορά τη διαφοροποίηση των επιλογών μεταξύ του δεύτερου και τρίτου γύρου 

φαίνεται ότι και στην κατηγορία αυτή ήταν πολύ περιορισμένη, αφού σε καμιά περίπτωση ο 

συντελεστής συσχέτισης Spearman δεν αποκάλυψε καμιά σημαντική διαφοροποίηση στις 

επιλογές, όπως αυτές είχαν υπολογιστεί με τις μεταβλητές χ και ψ. 

Τελικά αποτελέσματα 

Τα τελικά αποτελέσματα για το βαθμό πιθανότητας των προβλέψεων της Κατηγορίας Ζ 

φαίνονται στον Πίνακα 4.31. Οι προβλέψεις ομαδοποιούνται ανάλογα με την επίτευξη ή όχι 

συναίνεσης, σύμφωνα με τη διαδικασία που προηγήθηκε. Σειροθετούνται επίσης με βάση το 

βαθμό πιθανότητας που συγκέντρωσαν, ενώ παρουσιάζεται ταυτόχρονα και ο βαθμός επιθυμίας 

για κάθε πρόβλεψη. 

 

Πίνακας 4.31 

Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις του βαθμού πιθανότητας και επιθυμίας των προβλέψεων της 

Κατηγορίας Ζ 

α/α Προβλέψεις Πιθανότητα Επιθυμία 

X  TA X  TA 

Με συναίνεση1 

3 Εθνικά επίπεδα και δείκτες αξιολόγησης κατά μάθημα 4,03 0,94 4,17 1,00 

4 Κοινές εξετάσεις για όλους τους μαθητές σε συγκεκριμένες ηλικίες 3,95 0,90 4,06 1,12 

5 Συνδυασμός πολλών μορφών αξιολόγησης του μαθητή 3,76 0,97 4,47 0,77 

2 Μηχανισμοί ελέγχου της ποιότητας της εκπαίδευσης 3,58 0,96 4,39 0,90 

Χωρίς συναίνεση 

8 Διαχωρισμός της αξιολόγησης προσωπικού από την αξιολόγηση του σχολείου 3,80* 1,04 4,06 1,01 

7 Προγράμματα επιστημονικής κατάρτισης συμβούλων και αξιολογητών 3,78 1,10 4,53 0,70 

1 Έγκυρο σύστημα αξιολόγησης του σχολικού έργου  3,55* 1,24 4,56 0,73 

9 Διασύνδεση αποτελεσμάτων αξιολόγησης με την επιμόρφωση 3,43 1,17 4,22 0,93 

6 Δημιουργία σώματος αξιολογητών της εκπαίδευσης 3,40 1,15 4,14 0,99 

10 Αξιολόγηση νέων προγραμμάτων από εξωτερικούς φορείς 3,30 1,07 4,06 0,92 

11 Σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών που αντλεί πληροφόρηση από 

πολλές πηγές  

3,21 1,03 4,22 0,87 

1
 Συναίνεση στο βαθμό πιθανότητας (κριτήρια: TA<1,00 και ANOVA) 

* Εντοπισμός στατιστικά σημαντικών διαφορών με ANOVA και Scheffe 
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Μια βασική επισήμανση που απορρέει από τα στοιχεία του πιο πάνω πίνακα είναι ότι όλες 

οι προβλέψεις της κατηγορίας αυτής συγκεντρώνουν ιδιαίτερα ψηλό βαθμό επιθυμίας. Ο 

περισσότερες μάλιστα από αυτές συγκεντρώνουν ταυτόχρονα και ψηλό βαθμό πιθανότητας να 

πραγματοποιηθούν, χωρίς όμως ο βαθμός αυτός να φθάνει σε μέγεθος τον αντίστοιχο βαθμό 

επιθυμίας. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι στην ομάδα των προβλέψεων που επιτυγχάνεται 

συναίνεση στο βαθμό πιθανότητας όλες ανεξαίρετα συγκεντρώνουν βαθμό πιθανότητας 

μεγαλύτερο από το 3,50. Τις μεγαλύτερες πιθανότητες πραγματοποίησης συγκεντρώνει η 

πρόβλεψη για τα εθνικά επίπεδα ( X =4,03), ενώ ακολουθούν οι προβλέψεις που αναφέρονται στην 

καθιέρωση κοινών εξετάσεων σε συγκεκριμένες ηλικίες ( X =3,95), το συνδυασμό πολλών 

μορφών αξιολόγησης του μαθητή ( X =3,76) και τους μηχανισμούς ελέγχου της ποιότητας της 

εκπαίδευσης ( X =3,58). 

Στη δεύτερη ομάδα των προβλέψεων (χωρίς συναίνεση) τις μεγαλύτερες πιθανότητες 

πραγματοποίησης συγκεντρώνει η πρόβλεψη για διαχωρισμό της αξιολόγησης προσωπικού για 

σκοπούς προαγωγής από την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας ( X =3,80), με δεύτερη την 

πρόβλεψη για εφαρμογή προγραμμάτων επιστημονικής κατάρτισης συμβούλων και αξιολογητών 

( X =3,78). Ακολουθούν με μικρότερο βαθμό πιθανότητας οι προβλέψεις για μηχανισμούς ελέγχου 

της ποιότητας της εκπαίδευσης ( X =3,58) και για εφαρμογή ενός έγκυρου συστήματος 

αξιολόγησης του σχολικού έργου ( X =3,55). Ο βαθμός πιθανότητας όμως για την τελευταία 

τουλάχιστο πρόβλεψη συνοδεύεται από μεγάλη τυπική απόκλιση (TA=1,24) που είναι ένδειξη 

διαφορετικών εκτιμήσεων. Προβληματισμό επίσης δημιουργεί το γεγονός ότι ο βαθμός 

πιθανότητας είναι κατά πολύ μικρότερος από το βαθμό επιθυμίας της ίδιας πρόβλεψης, ο οποίος 

μάλιστα είναι και ο ψηλότερος από όλες τις προβλέψεις της κατηγορίας αυτής ( X =4,56). Το 

φαινόμενο αυτό, λίγο πολύ παρατηρείται και σε όλες σχεδόν τις υπόλοιπες προβλέψεις, ως 

αποτέλεσμα κυρίως των ενδοιασμών που υπάρχουν όσον αφορά τις προοπτικές επαλήθευσής 
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τους. Μέσα από τα ποιοτικά δεδομένα αφήνεται πάντως να νοηθεί ότι η πιθανότητα να 

πραγματοποιηθούν κάποιες προβλέψεις που είναι ιδιαίτερα επιθυμητές περιορίζεται από τις 

αναμενόμενες για κάποιους αντιδράσεις των οργανωμένων εκπαιδευτικών. Αυτό είναι ιδιαίτερα 

ξεκάθαρο στην πρόβλεψη #11 που αναφέρεται στο ενδεχόμενο εφαρμογής ενός συστήματος 

αξιολόγησης των εκπαιδευτικών που θα αντλεί πληροφόρηση από πολλές και διαφορετικές πηγές. 

Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό το ακόλουθο σχόλιο: 

Φαίνεται κάτι σαν το σύστημα αξιολόγησης 360 μοιρών. Αν και είναι επιθυμητό, οι 

δυνατότητες να γίνει αποδεκτό από τους εκπαιδευτικούς και να εφαρμοστεί 

φαντάζουν μηδαμινές. 

 

  Το φαινόμενο εξάλλου να εντοπίζεται μεγαλύτερη τυπική απόκλιση στο βαθμό πιθανότητας 

παρά στο βαθμό επιθυμίας παρουσιάζεται σε γενικές γραμμές και στις προβλέψεις της κατηγορίας 

αυτής. Φαίνεται όμως ότι τουλάχιστο σε μερικές από τις προβλέψεις για τις οποίες είναι ήδη 

δηλωμένη η διαφορά εκτιμήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων, παρουσιάζονται ψηλές τιμές 

τυπικής απόκλισης και στο βαθμό επιθυμίας. Τέτοιες είναι οι περιπτώσεις των προβλέψεων που 

αναφέρονται στην εισαγωγή εθνικών επιπέδων και κοινών εξετάσεων σε συγκεκριμένες ηλικίες 

μαθητών, όπου έχουν εκδηλωθεί κατά καιρούς εντελώς αντίθετες μεταξύ τους τοποθετήσεις. 

Όσον αφορά το βαθμό επιθυμίας που συνοδεύει τις προβλέψεις της κατηγορίας αυτής, το 

ANOVA δεν εντόπισε καμιά σημαντική διακύμανση στις τιμές, παρόλο που στο βαθμό 

πιθανότητας είχαν εντοπιστεί, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως. Επαληθεύονται έτσι και στην 

περίπτωση αυτή τα προηγούμενα ευρήματα που ήθελαν τους ειδικούς να διαφωνούν μεταξύ τους 

περισσότερο στο βαθμό πιθανότητας παρά στο βαθμό επιθυμίας να πραγματοποιηθούν οι 

διάφορες προβλέψεις. 

 Η εφαρμογή, τέλος, του συντελεστή συσχέτισης Pearson αποκάλυψε ότι υπήρχε στατιστικά 

σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του βαθμού πιθανότητας και του βαθμού επιθυμίας σε τρεις 

από τις έντεκα προβλέψεις της κατηγορίας αυτής. Οι προβλέψεις αυτές φαίνονται στον Πίνακα 

4.32. 

Μά
ριο
ς Σ

. Σ
τυ
λια
νίδ
ης



 

 235 

Πίνακας 4.32 

Συντελεστές συσχέτισης Pearson του βαθμού πιθανότητας και επιθυμίας των προβλέψεων της Κατηγορίας Ζ  

α/α Προβλέψεις r n p 

6 Δημιουργία σώματος αξιολογητών της εκπαίδευσης 0,52 36 0,00 

2 Μηχανισμοί ελέγχου της ποιότητας της εκπαίδευσης 0,38 36 0,02 

10 Αξιολόγηση νέων προγραμμάτων από εξωτερικούς φορείς 0,35 36 0,04 

 

Και στις τρεις πιο πάνω περιπτώσεις όσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να 

πραγματοποιηθεί η κάθε πρόβλεψη τόσο πιο μεγάλη είναι και η επιθυμία να πραγματοποιηθεί. 

Ισχυρότερη όμως θετική συσχέτιση φαίνεται να παρουσιάζεται στην πρόβλεψη #6 που αναφέρεται 

στο ενδεχόμενο δημιουργίας σώματος αξιολογητών της εκπαίδευσης (r=0,52, n=36, p<0,01). 

 

Ξένοι εμπειρογνώμονες 

Μελετώντας τα αντίστοιχα δεδομένα που περιέχονται στο Παράρτημα ΙΔ φαίνεται να 

υπάρχει μια σχετική ομοιογένεια στον τρόπο που είχαν απαντήσει οι ξένοι ειδικοί και στην 

περίπτωση των προβλέψεων της κατηγορίας αυτής. Συγκεκριμένα όσον αφορά το βαθμό 

πιθανότητας σε οκτώ δηλώσεις παρουσιάζεται εύρος τιμών μικρότερο ή ίσο με μια μονάδα, σε 

δύο δηλώσεις το εύρος ισούται με δύο μονάδες, ενώ σε άλλη μία δήλωση το εύρος είναι ίσο με 

τρεις μονάδες. Αυτό συμβαίνει στην πρόβλεψη #8 η οποία αναφέρεται στο διαχωρισμό της 

αξιολόγησης προσωπικού από την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας (1,3,4). Όσον αφορά το 

βαθμό επιθυμίας σε οκτώ επίσης δηλώσεις το εύρος είναι μικρότερο ή ίσο με μια μονάδα, ενώ 

στις υπόλοιπες τρεις είναι ίσο με δύο. 

Η σύγκριση των τιμών που έδιναν οι ξένοι ειδικοί με τις τιμές που έδιναν οι Κύπριοι 

ειδικοί στη βάση των στοιχείων που περιέχονται στο πιο πάνω παράρτημα και με κριτήριο 

πάντοτε την απόσταση του μέσου όρου και της διαμέσου των επιλογών των Κυπρίων από το 

εύρος των τιμών που έδιναν οι ξένοι, επιβεβαιώνει και για την κατηγορία αυτή μια σχετική 

σύγκλιση στις απόψεις. Όσον αφορά το βαθμό πιθανότητας παρουσιάζεται μια μόνο απόκλιση 

στην πρόβλεψη #6, όπου οι Κύπριοι έδιναν σχετικά μικρότερο βαθμό πιθανότητας στο 
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ενδεχόμενο δημιουργίας σώματος αξιολογητών (Τιμές ξένων=5,4,4, X  Κυπρίων=3,40, Διάμεσος 

Κυπρίων=3,5). Όσον αφορά το βαθμό επιθυμίας δεν παρουσιάζεται καμιά απόκλιση στις 

εκτιμήσεις. 

 

  

Κατηγορία Η: Έμφαση στη συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

Τα αποτελέσματα των δύο τελευταίων γύρων όσον αφορά το βαθμό πιθανότητας να 

πραγματοποιηθούν οι προβλέψεις της κατηγορίας αυτής φαίνονται στον Πίνακα 4.33. Οι 

προβλέψεις ομαδοποιούνται ανάλογα με την επίτευξη ή όχι συναίνεσης με βάση την τυπική 

απόκλιση. 

 

Πίνακας 4.33 

Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις του βαθμού πιθανότητας των προβλέψεων της Κατηγορίας Η σε κάθε 

γύρο 

α/α Προβλέψεις Β΄Γύρος Γ΄ Γύρος 

X  TA X  TA 

Συναίνεση1 από το Β΄ Γύρο 

1 Έμφαση στη συνεχή εξειδίκευση των εκπαιδευτικών  3,58 0,92 3,77 0,84 

6 Έμφαση στα προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης μέσα στη σχολική 

μονάδα 

3,66 0,91 3,59 0,88 

3 Σημαντική αύξηση χρόνου στα προγράμματα αρχικής κατάρτισης και 

επιμόρφωσης για χρήση των νέων τεχνολογιών 

3,58 0,98 3,64 0,96 

5 Σημαντική αύξηση των υποτροφιών για μετεκπαίδευση 3,53 0,95 3,56 0,99 

Συναίνεση στο Γ΄ Γύρο 

7 Προγράμματα επιμόρφωσης που οδηγούν σε ένα εύρος τεχνολογικών και 

παιδαγωγικών δεξιοτήτων 

3,58 1,06 3,56 0,97 

8 Ανάπτυξη προγραμμάτων τηλε-επιμόρφωσης μέσω διαδικτύου 3,29 1,01 3,26 0,99 

Μη επίτευξη συναίνεσης 

2 Επιχορήγηση αγοράς ατομικών φορητών υπολογιστών  3,87 1,19 4,00 1,05 

10 Επιμόρφωση σε μεθόδους πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων  3,29 1,16 3,23 1,06 

9 Καθιέρωση αδειών με απολαβές στους εκπαιδευτικούς για επιμόρφωση 3,21 1,14 3,21 1,13 

4 Επιχορήγηση σημαντικού αριθμού εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε μικρής 

διάρκειας επιμορφωτικά προγράμματα 

3,42 1,20 3,51 1,17 

3 
Κριτήριο συναίνεσης: TA<1,00 

 

Με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα φαίνεται να επιτυγχάνεται συναίνεση όσον αφορά 

την εκτίμηση του βαθμού πιθανότητας, σε έξι από τις δέκα συνολικά προβλέψεις που 
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περιλαμβάνει η κατηγορία αυτή. Συγκεκριμένα, από το δεύτερο γύρο της έρευνας επιτυγχάνεται 

συναίνεση σε τέσσερις προβλέψεις, ενώ στον επόμενο γύρο επιτυγχάνεται συναίνεση για ακόμη 

δύο προβλέψεις. Παραμένουν έτσι συνολικά τέσσερις προβλέψεις από τις δέκα για τις οποίες δεν 

επιτυγχάνεται συναίνεση. 

Τα παραπάνω αποτελέσματα δεν διαφοροποιούνται ούτε και με την εφαρμογή του 

δεύτερου κριτηρίου συναίνεσης, αφού το ANOVA δεν έχει εντοπίσει σε καμιά περίπτωση 

στατιστικά σημαντικές διακυμάνσεις στις τιμές των ειδικών.  

Αποτελεί επίσης χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης κατηγορίας προβλέψεων το γεγονός 

ότι δεν παρουσιάστηκε, με τον υπολογισμό του συντελεστή συσχέτισης Spearman, σε καμιά 

δήλωση στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση της αρχικής επιλογής στον τελευταίο γύρο, όταν 

αυτή διέφερε από τη διάμεσο των επιλογών της ομάδας. 

 

Τελικά αποτελέσματα 

Τα τελικά αποτελέσματα για το βαθμό πιθανότητας των προβλέψεων της Κατηγορίας Η 

φαίνονται στον Πίνακα 4.34. Οι προβλέψεις ομαδοποιούνται ανάλογα με την επίτευξη ή όχι 

συναίνεσης, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρθηκε προηγουμένως.  
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Πίνακας 4.34 

Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις του τελικού βαθμού πιθανότητας και επιθυμίας των προβλέψεων της 

Κατηγορίας Η 

α/α Προβλέψεις Πιθανότητα Επιθυμία 

X  TA X  TA 

Με συναίνεση1 

1 Έμφαση στη συνεχή εξειδίκευση των εκπαιδευτικών  3,77 0,84 4,05 0,66 

3 Σημαντική αύξηση χρόνου στα προγράμματα αρχικής κατάρτισης και 

επιμόρφωσης για χρήση των νέων τεχνολογιών 

3,64 0,96 4,27 0,69 

6 Έμφαση στα προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης μέσα στη σχολική 

μονάδα 

3,59 0,88 4,27 0,65 

5 Σημαντική αύξηση των υποτροφιών για μετεκπαίδευση 3,56 0,99 4,22 0,67 

7 Προγράμματα επιμόρφωσης που οδηγούν σε ένα εύρος τεχνολογικών και 

παιδαγωγικών δεξιοτήτων 

3,56 0,97 4,43 0,65 

8 Ανάπτυξη προγραμμάτων τηλε-επιμόρφωσης μέσω διαδικτύου 3,26 0,99 4,05 0,81 

Χωρίς συναίνεση 

2 Επιχορήγηση αγοράς ατομικών φορητών υπολογιστών  4,00 1,05 4,24 0,89 

4 Επιχορήγηση σημαντικού αριθμού εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε μικρής 

διάρκειας επιμορφωτικά προγράμματα 

3,51 1,17 4,22 0,75 

10 Επιμόρφωση σε μεθόδους πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων  3,23 1,06 3,76 0,83 

9 Καθιέρωση αδειών με απολαβές στους εκπαιδευτικούς για επιμόρφωση 3,21 1,13 4,14 0,82 
1
 Συναίνεση στο βαθμό πιθανότητας (κριτήρια: TA<1,00 και ANOVA) 

* Εντοπισμός στατιστικά σημαντικών διαφορών με ANOVA και Scheffe 

 

Τα αποτελέσματα του πίνακα αυτού συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα αποτελέσματα της 

προηγούμενης κατηγορίας προβλέψεων παρουσιάζουν ένα τουλάχιστο κοινό χαρακτηριστικό και 

αυτό σχετίζεται με τον ιδιαίτερα ψηλό βαθμό επιθυμίας που συγκεντρώνουν όλες οι προβλέψεις 

( X >4,00). Στον πιο πάνω πίνακα όλες οι προβλέψεις συγκεντρώνουν τέτοιο ψηλό βαθμό 

επιθυμίας, εκτός από την πρόβλεψη #10 που αναφέρεται στην επιμόρφωση σε μεθόδους 

πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων, η οποία συγκεντρώνει χαμηλότερο βαθμό επιθυμίας 

( X =3,76). Ο μεγάλος βαθμός επιθυμίας που συγκεντρώνουν οι προβλέψεις αυτές σε συνδυασμό 

με τις μικρές τιμές τυπικής απόκλισης αλλά και την απουσία στατιστικά σημαντικών διαφορών, 

τις καθιστούν καθολικά αποδεκτές και επιθυμητές. Αυτό βέβαια δημιουργεί για τους υπευθύνους 

και αυξημένες ευθύνες για μεγιστοποίηση και της πιθανότητας πραγματοποίησής τους, που δεν 

φαίνεται, τουλάχιστο για αρκετές από αυτές, να είναι το ίδιο ψηλές.  
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Τις μεγαλύτερες πιθανότητες πραγματοποίησης μεταξύ των προβλέψεων που τις 

χαρακτηρίζει συναίνεση στο βαθμό πιθανότητας συγκεντρώνει η πρόβλεψη #1 που αφορά την 

τάση για συνεχή εξειδίκευση των εκπαιδευτικών σε επιμέρους τομείς και αντικείμενα ( X =3,77), 

ενώ ακολουθεί η πρόβλεψη #3 που αναφέρεται σε μια σημαντική αύξηση του χρόνου που 

διατίθεται στα προγράμματα κατάρτισης για τη χρήση των νέων τεχνολογιών ( X =3,64). Με 

οριακές τιμές λίγο πιο πάνω από το 3,50 παρουσιάζεται ο βαθμός πιθανότητας για τις προβλέψεις 

#6, #5 και #7 που αναφέρονται αντίστοιχα στα προγράμματα επιμόρφωσης μέσα στη σχολική 

μονάδα, στη σημαντική αύξηση των υποτροφιών και στην έμφαση στα προγράμματα που 

συνδυάζουν ένα εύρος τεχνολογικών και παιδαγωγικών δεξιοτήτων. 

Από τις προβλέψεις που δεν επιτυγχάνουν συναίνεση στο βαθμό πιθανότητας ξεχωρίζει η 

πρόβλεψη #2 που αναφέρεται στο ενδεχόμενο επιχορήγησης για αγορά φορητών υπολογιστών για 

κάθε εκπαιδευτικό, η οποία συγκεντρώνει ιδιαίτερα μεγάλο βαθμό πιθανότητας ( X =4,00). Σε 

αυτό ίσως να συνέβαλε και η εξαγγελθείσα κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της έρευνας 

απόφαση για μερική επιχορήγηση των εκπαιδευτικών για σκοπούς αγοράς υπολογιστή, κάτω από 

κάποιες προϋποθέσεις.  

  Είναι εξάλλου χαρακτηριστικό ότι όλες ανεξαιρέτως οι προβλέψεις της κατηγορίας αυτής 

συγκεντρώνουν πολύ χαμηλές τιμές τυπικής απόκλισης όσον αφορά το βαθμό επιθυμίας, ενώ 

σχεδόν οι μισές από αυτές παρουσιάζουν μεγάλες τυπικές αποκλίσεις στο βαθμό πιθανότητας. 

Είναι πάντως ενδιαφέρουσα η διαπίστωση ότι η τυχόν πραγματοποίηση όλων σχεδόν αυτών των 

προβλέψεων που παρουσιάζουν αυξημένη τυπική απόκλιση στο βαθμό πιθανότητας συνεπάγεται 

οικονομικό κόστος για τα κρατικά ταμεία όχι και τόσο ευκαταφρόνητο, όπως για παράδειγμα στην 

περίπτωση των επιχορηγήσεων για αγορά υπολογιστών (#2) και για επιμόρφωση (#4) ή η 

καθιέρωση αδειών με απολαβές για σκοπούς επιμόρφωσης (#9). Δεν αποκλείεται λοιπόν ο 

παράγοντας κόστος, στο βαθμό και την έκταση που τον αντιλαμβανόταν κάθε συμμετέχων, να 

οδηγούσε και σε διαφορετικές τοποθετήσεις όσον αφορά το βαθμό πιθανότητας να 
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πραγματοποιηθούν τελικά τέτοιες αλλαγές. Περισσότερο σίγουρο όμως είναι ότι ο παράγοντας 

αυτός ήταν αποτρεπτικός για να προσδοθεί στις συγκεκριμένες προβλέψεις ιδιαίτερα ψηλός 

βαθμός πιθανότητας, με δεδομένο μάλιστα ότι ο βαθμός επιθυμίας ήταν για όλες αυτές τις 

προβλέψεις ιδιαίτερα ψηλός. Είναι πάντως χαρακτηριστικό το σχόλιο ενός ειδικού που αφορούσε 

συγκεκριμένα την πρόβλεψη #5 η οποία αναφερόταν στη σημαντική αύξηση των υποτροφιών για 

μετεκπαίδευση. Στο σχόλιο του ο ειδικός αυτός  είχε επισημάνει ακριβώς ότι κάτι τέτοιο «αν και 

είναι επιθυμητό δεν φαντάζει εφικτό κυρίως λόγω κόστους». 

Με την εφαρμογή, τέλος, του συντελεστή συσχέτισης Pearson εντοπίστηκε στατιστικά 

σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του βαθμού πιθανότητας και του βαθμού επιθυμίας στις 

μισές σχεδόν προβλέψεις της κατηγορίας αυτής. Οι προβλέψεις αυτές φαίνονται στον επόμενο 

πίνακα. 

 

Πίνακας 4.35 

Συντελεστές συσχέτισης Pearson του βαθμού πιθανότητας και επιθυμίας των προβλέψεων της Κατηγορίας Η  

α/α Προβλέψεις r n p 

10 Επιμόρφωση σε μεθόδους πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων 0,46 35 0,01 

4 Επιχορήγηση σημαντικού αριθμού εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε μικρής διάρκειας 

επιμορφωτικά προγράμματα 

0,43 35 0,01 

3 Σημαντική αύξηση χρόνου στα προγράμματα αρχικής κατάρτισης και επιμόρφωσης 

για χρήση των νέων τεχνολογιών 

0,40 35 0,02 

8 Ανάπτυξη προγραμμάτων τηλε-επιμόρφωσης μέσω διαδικτύου 0,38 35 0,02 

 

Αν και δεν καταγράφεται ιδιαίτερα ισχυρή θετική συσχέτιση, τα πιο πάνω αποτελέσματα 

επιβεβαιώνουν και για τις τέσσερις προβλέψεις ότι όσο μεγαλύτερη είναι η εκτίμηση για την 

πιθανότητα να πραγματοποιηθούν τόσο μεγαλύτερη είναι και η επιθυμία για πραγματοποίησή 

τους.  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων που σχετίζονται με 

την επίτευξη συναίνεσης, η ανάλυση της διακύμανσης των τιμών για τις δέκα προβλέψεις της 

κατηγορίας αυτής δεν εντόπισε καμιά στατιστικά σημαντική διακύμανση στο βαθμό πιθανότητας. 

Ούτε όμως και στο βαθμό επιθυμίας εντοπίστηκαν τέτοιες διακυμάνσεις. 
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Ξένοι εμπειρογνώμονες 

Η μελέτη των αντίστοιχων δεδομένων που περιέχονται στο Παράρτημα ΙΔ φαίνεται να 

επιβεβαιώνει και στην περίπτωση αυτής της κατηγορίας μια σχετική ομοιογένεια στον τρόπο που 

είχαν απαντήσει οι ξένοι ειδικοί. Συγκεκριμένα όσον αφορά το βαθμό πιθανότητας σε επτά 

δηλώσεις παρουσιάζεται εύρος τιμών μικρότερο ή ίσο με μια μονάδα, ενώ σε τρεις δηλώσεις το 

εύρος ισούται με δύο μονάδες. Όσον αφορά το βαθμό επιθυμίας σε εννέα δηλώσεις το εύρος είναι 

μικρότερο ή ίσο με μια μονάδα, ενώ μόνο σε μία δήλωση αυτό είναι ίσο με δύο. 

Η σύγκριση των τιμών που έδιναν οι ξένοι ειδικοί με τις τιμές που έδιναν οι Κύπριοι 

ειδικοί στη βάση των στοιχείων που περιέχονται στο πιο πάνω παράρτημα και με κριτήριο 

πάντοτε την απόσταση του μέσου όρου και της διαμέσου των επιλογών των Κυπρίων από το 

εύρος των τιμών που έδιναν οι ξένοι, επιβεβαιώνει και για την κατηγορία αυτή μια σχετική 

σύγκλιση στις απόψεις. Όσον αφορά το βαθμό πιθανότητας δεν παρουσιάζεται καμιά απόκλιση, 

ενώ στο βαθμό επιθυμίας παρουσιάζεται μια μόνο απόκλιση στην πρόβλεψη #10, όπου οι Κύπριοι 

έδιναν μικρότερο βαθμό επιθυμίας στο ενδεχόμενο επιμόρφωσης σε θέματα πρόληψης και 

διαχείρισης κρίσεων και εθνικών συγκρούσεων (Τιμές ξένων=5,5,5, X  Κυπρίων=3,76, Διάμεσος 

Κυπρίων=4). Ενδεικτικό του μειωμένου βαθμού επιθυμίας από μέρους των Κυπρίων για το 

ενδεχόμενο αυτό είναι και το ακόλουθο σχόλιο ενός από τους συμμετέχοντες: 

Η επιμόρφωση σε μεθόδους πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων χρειάζεται 

περισσότερο για τα διάφορα προβλήματα πειθαρχίας που παρουσιάζουν οι μαθητές 

παρά για τις εθνικές συγκρούσεις. 

 

Κατηγορία Θ: Ενίσχυση γραφειοκρατιστικών προσεγγίσεων 

Τα αποτελέσματα των δύο τελευταίων γύρων όσον αφορά το βαθμό πιθανότητας να 

πραγματοποιηθούν οι προβλέψεις της κατηγορίας αυτής φαίνονται στον Πίνακα 4.38. Οι 

προβλέψεις ομαδοποιούνται ανάλογα με την επίτευξη ή όχι συναίνεσης, με κριτήριο την τιμή της 

τυπικής απόκλισης 
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Πίνακας 4.36 

Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις του βαθμού πιθανότητας των προβλέψεων της Κατηγορίας Θ σε κάθε 

γύρο 

α/α Προβλέψεις Β΄ Γύρος Γ΄ Γύρος 

X  TA X  TA 

Συναίνεση1 από το Β΄ Γύρο 

5 Πολύπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών 3,26 0,98 3,38 0,81 

Συναίνεση στο Γ΄ Γύρο 

1 Ισχυρές πιέσεις για ομοιομορφία σε όλα τα σχολεία 3,50 1,13 3,50 0,99 

Μη επίτευξη συναίνεσης 

2 Διοίκηση που στηρίζεται σε εγκυκλίους 3,40 1,17 3,35 1,08 

6 Μετάθεση ευθυνών από τους κατώτερους στους ανώτερους και αντίστροφα 3,29 1,16 3,36 1,09 

3 Συγκεντρωτισμός και ευθυνοφοβία στο επίπεδο λήψης αποφάσεων 3,18 1,24 3,30 1,09 

4 Πολύπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες στο επίπεδο λήψης αποφάσεων 3,00 1,24 3,13 1,09 

7 Χρήση των ίδιων διδακτικών βιβλίων από όλα τα σχολεία 3,19 1,31 3,37 1,20 
1 
Κριτήριο συναίνεσης: TA<1,00 

 

Με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα φαίνεται να επιτυγχάνεται συναίνεση μόνο σε δύο 

από τις επτά συνολικά προβλέψεις που περιλαμβάνει η κατηγορία αυτή. Συγκεκριμένα, από το 

δεύτερο γύρο της έρευνας επιτυγχάνεται συναίνεση σε μια πρόβλεψη, ενώ στον επόμενο γύρο 

επιτυγχάνεται συναίνεση για ακόμη μια. Παραμένουν έτσι πέντε συνολικά προβλέψεις για τις 

οποίες δεν επιτυγχάνεται τελικά συναίνεση. 

Ούτε στην κατηγορία αυτή παρουσιάζονται στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

υποομάδων των ειδικών, επιτρέποντάς μας έτσι και εδώ να συμπεράνουμε ότι οι διαφορές που 

παρατηρούνται στις προβλέψεις για τις οποίες δεν εξασφαλίζεται συναίνεση δεν οφείλονται σε 

διαφορές που σχετίζονται με συγκεκριμένες υποομάδες, αλλά σε διαφορές που σχετίζονται 

περισσότερο με τα άτομα που έχουν λάβει μέρος στην έρευνα. Η απουσία εξάλλου στατιστικά 

σημαντικών διαφορών, η οποία συνιστά τη δεύτερη βασική προϋπόθεση για επίτευξη συναίνεσης, 

δεν διαφοροποιεί τελικά τα αποτελέσματα του πιο πάνω πίνακα όσον αφορά την επίτευξη ή όχι 

συναίνεσης. 

Διερευνώντας περαιτέρω τη διαφοροποίηση των επιλογών των ειδικών από το δεύτερο 

στον τρίτο γύρο της έρευνας, με τη βοήθεια του συντελεστή συσχέτισης Spearman για τις 

μεταβλητές χ και ψ, δεν φαίνεται να εντοπίζεται καμιά στατιστικά σημαντική συσχέτιση. 
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Τελικά αποτελέσματα 

Τα τελικά αποτελέσματα για το βαθμό πιθανότητας των προβλέψεων της Κατηγορίας Θ 

φαίνονται στον Πίνακα 4.37. Οι προβλέψεις ομαδοποιούνται καταρχή ανάλογα με την επίτευξη ή 

όχι συναίνεσης στο βαθμό πιθανότητας και ιεραρχούνται κατόπιν σύμφωνα με το βαθμό 

πιθανότητας που συγκέντρωσαν. Παρουσιάζεται επίσης ο βαθμός επιθυμίας για πραγματοποίηση 

που συγκέντρωσε κάθε πρόβλεψη. 

Πίνακας 4.37 

Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις του τελικού βαθμού πιθανότητας και επιθυμίας των προβλέψεων της 

Κατηγορίας Θ 

α/α Προβλέψεις Πιθανότητα Επιθυμία 

X  TA X  TA 

Με συναίνεση1 

1 Ισχυρές πιέσεις για ομοιομορφία σε όλα τα σχολεία 3,50 0,99 2,33 1,22 
5 Πολύπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες στην αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών 

3,38 0,81 1,47 0,94 

Χωρίς συναίνεση 

7 Χρήση των ίδιων διδακτικών βιβλίων από όλα τα σχολεία 3,37 1,20 2,39 1,36 
6 Μετάθεση ευθυνών από τους κατώτερους στους ανώτερους και αντίστροφα 3,36 1,09 1,44 1,00 

2 Διοίκηση που στηρίζεται σε εγκυκλίους 3,35 1,08 1,78 0,83 
3 Συγκεντρωτισμός και ευθυνοφοβία στο επίπεδο λήψης αποφάσεων 3,30 1,09 1,42 0,77 

4 Πολύπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες στο επίπεδο λήψης αποφάσεων 3,13 1,09 1,40 0,77 
1
 Συναίνεση στο βαθμό πιθανότητας (κριτήρια: TA<1,00 και ANOVA) 

* Εντοπισμός στατιστικά σημαντικών διαφορών με ANOVA και Scheffe 

 

Βασικό χαρακτηριστικό της πιο πάνω κατηγορίας είναι ότι όλες ανεξαίρετα οι προβλέψεις 

που περιέχονται σε αυτή συγκεντρώνουν πολύ χαμηλό βαθμό επιθυμίας και ως τέτοιες 

θεωρούνται ουσιαστικά ανεπιθύμητες. Άξιο σχολιασμού όμως είναι και ο πολύ ψηλός βαθμός 

τυπικής απόκλισης που συνοδεύει το βαθμό επιθυμίας τόσο στην πρόβλεψη #1 που αναφέρεται 

στο ενδεχόμενο ισχυρών πιέσεων για ομοιομορφία σε όλα τα σχολεία ( X =2,33, TA=1,22) όσο και 

στην πρόβλεψη #7 που αφορά το ενδεχόμενο χρήσης των ίδιων διδακτικών βιβλίων στα σχολεία 

( X =2,39, TA=1,36). Φαίνεται λοιπόν ότι δεν τοποθετούνται με τον ίδιο τρόπο οι συμμετέχοντες 

απέναντι στις δύο αυτές προβλέψεις, ενώ δεν αποκλείεται κάποιοι από αυτούς να έδιναν μεγάλες 

τιμές επειδή συνειδητά πιστεύουν ότι τέτοιες αλλαγές είναι προς όφελος των μαθητών και 

διασφαλίζουν ως ένα βαθμό την παροχή ίσων ευκαιριών μάθησης σε αυτούς. 
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Ακόμη ένα όμως χαρακτηριστικό της κατηγορίας αυτής, το οποίο μάλιστα δεν απαντάται 

σε άλλη κατηγορία, είναι και το γεγονός ότι ουσιαστικά καμιά από τις προβλέψεις που 

περιέχονται σε αυτή δεν έχει αυξημένες πιθανότητες να πραγματοποιηθεί, αφού καμιά δεν 

καταφέρνει να ξεπεράσει το όριο των 3,50 όσον αφορά το βαθμό πιθανότητας. Ακριβώς πάνω στο 

όριο αυτό βρίσκεται μόνο η πρόβλεψη #1 που αναφέρεται σε ισχυρές πιέσεις για ομοιομορφία σε 

όλα τα σχολεία και είναι η μια από τις δύο προβλέψεις που εξασφαλίζουν συναίνεση στο βαθμό 

πιθανότητας. Είναι πάντως ενδεικτικό και σε αυτή την κατηγορία το γεγονός ότι στη μεγάλη 

πλειοψηφία των προβλέψεων ο βαθμός πιθανότητας συνοδεύεται από ιδιαίτερα ψηλές τιμές 

τυπικής απόκλισης, ένδειξη διαφορετικών εκτιμήσεων όσον αφορά τις πιθανότητες που 

συγκεντρώνουν οι προβλέψεις αυτές να πραγματοποιηθούν. Παρά τις διαφορετικές αυτές 

εκτιμήσεις όμως δεν έχει εντοπιστεί στην κατηγορία αυτή καμιά στατιστικά σημαντική 

διακύμανση των τιμών όσον αφορά το βαθμό πιθανότητας. Στο βαθμό επιθυμίας εντοπίστηκαν με 

το ANOVA στατιστικά σημαντικές διακυμάνσεις στη δήλωση #7 (F4,31=4,13, p<0,01), χωρίς όμως 

αυτές να επιβεβαιώνονται τελικά από τον έλεγχο Scheffe που ακολούθησε. 

Με την εφαρμογή εξάλλου του συντελεστή συσχέτισης Pearson εντοπίστηκε στατιστικά 

σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του βαθμού πιθανότητας και του βαθμού επιθυμίας σε δύο 

τουλάχιστο προβλέψεις της κατηγορίας αυτής. Αυτό ισχύει για την πρόβλεψη #7 που αναφέρεται 

στο ενδεχόμενο χρήσης των ίδιων διδακτικών βιβλίων σε όλα τα σχολεία (r=0,45, n=34, p<0,01) 

και την πρόβλεψη #1 που αφορά το ενδεχόμενο ισχυρών πιέσεων για ομοιομορφία σε όλα τα 

σχολεία (r=0,36, n=36, p<0,05). 

 

Ξένοι εμπειρογνώμονες 

Η μελέτη των αντίστοιχων δεδομένων που περιέχονται στο Παράρτημα ΙΔ επιβεβαιώνει 

και στην περίπτωση αυτής της κατηγορίας μια σχετική ομοιογένεια στον τρόπο που είχαν 

απαντήσει οι ξένοι ειδικοί στη μεγάλη πλειοψηφία των προβλέψεων. Συγκεκριμένα όσον αφορά 
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το βαθμό πιθανότητας σε τρεις δηλώσεις παρουσιάζεται εύρος τιμών μικρότερο ή ίσο με μια 

μονάδα, σε τέσσερις δηλώσεις είναι  ίσο με δύο μονάδες, ενώ σε καμιά το εύρος δεν ξεπερνά τις 

δύο μονάδες. Όσον αφορά το βαθμό επιθυμίας σε έξι δηλώσεις το εύρος είναι μικρότερο ή ίσο με 

μια μονάδα και σε μία δήλωση ξεπερνά τις δύο μονάδες. Πρόκειται για τη δήλωση #1 που 

αναφέρεται στο ενδεχόμενο ισχυρών πιέσεων για ομοιομορφία σε όλα τα σχολεία. Το εύρος των 

τιμών στην περίπτωση αυτή (1,1,4) υποδηλώνει μια σαφή διχοστασία μεταξύ των ξένων ειδικών 

που μάλλον έχει τη βάση της στις διαφορετικές προσωπικές πεποιθήσεις αναφορικά με το θέμα 

αυτό. 

Η σύγκριση των τιμών που έδιναν οι ξένοι ειδικοί με τις τιμές που έδιναν οι Κύπριοι 

ειδικοί στη βάση των στοιχείων που περιέχονται στο ίδιο παράρτημα και με κριτήριο πάντοτε την 

απόσταση του μέσου όρου και της διαμέσου των επιλογών των Κυπρίων από το εύρος των τιμών 

που έδιναν οι ξένοι, επιβεβαιώνει και για την κατηγορία αυτή μια σχετική σύγκλιση στις απόψεις. 

Όσον αφορά το βαθμό επιθυμίας δεν καταγράφεται καμιά απόκλιση, ενώ στο βαθμό πιθανότητας 

παρουσιάζεται μόνο μία απόκλιση στην πρόβλεψη #6, όπου οι Κύπριοι θεωρούσαν περισσότερο 

πιθανό το ενδεχόμενο μετάθεσης ευθυνών από τους κατώτερους στους ανώτερους και αντίστροφα 

(Τιμές ξένων=2,2,ελλείπουσα, X  Κυπρίων=3,36, Διάμεσος Κυπρίων=3). Τη διαφορά στην 

εκτίμηση αυτή δικαιολογεί εν μέρει ένα από τα σχόλια που έχουν καταθέσει οι Κύπριοι ειδικοί, 

στο οποίο αναφερόταν χαρακτηριστικά ότι «αυτό (η μετάθεση ευθυνών) είναι κύριο 

χαρακτηριστικό της κυπριακής κοινωνίας!». Συνεπώς, είναι ως ένα βαθμό αναμενόμενο, εάν οι 

Κύπριοι ζουν πράγματι σε ένα περιβάλλον που το χαρακτηρίζει η μετάθεση ευθυνών, να δίνουν 

και μεγαλύτερο βαθμό πιθανότητας στο ότι κάτι τέτοιο θα συνεχίσει να ισχύει. 
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Κατηγορία Ι: Άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία των πολιτών 

Τα αποτελέσματα των δύο τελευταίων γύρων όσον αφορά το βαθμό πιθανότητας να 

πραγματοποιηθούν οι προβλέψεις της κατηγορίας αυτής φαίνονται στον Πίνακα 4.38. Οι 

προβλέψεις είναι ομαδοποιημένες ανάλογα με την επίτευξη ή όχι συναίνεσης στο βαθμό 

πιθανότητας, με κριτήριο την τυπική απόκλιση. 

 

Πίνακας 4.38 

Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις του βαθμού πιθανότητας των προβλέψεων της Κατηγορίας Ι σε κάθε 

γύρο 

α/α Προβλέψεις Β΄ Γύρος Γ΄ Γύρος 

X  TA X  TA 

Συναίνεση1 από το Β΄ Γύρο 

2 Έμφαση σε προγράμματα κοινωνικής ενσωμάτωσης του μαθητή 3,35 0,92 3,42 0,92 

10 Σημαντική αύξηση του χρόνου μάθησης των μαθητών έξω από τις 

εγκαταστάσεις του σχολείου  

3,14 0,95 3,24 0,97 

Συναίνεση στο Γ΄ Γύρο 

6 Εμπέδωση συνεταιριστικού πνεύματος μεταξύ δασκάλων και γονιών 3,03 1,03 3,15 0,90 

8 Προώθηση συνεταιριστικών δράσεων με κοινοτικούς και πολιτιστικούς φορείς  3,05 1,04 3,13 0,99 

Μη επίτευξη συναίνεσης 

9 Προγράμματα προετοιμασίας του μαθητή ως ενεργού πολίτη 3,35 1,03 3,47 1,06 

7 Εισαγωγή προγραμμάτων γονικής εκπαίδευσης 3,15 1,03 3,20 1,07 

5 Νέες μορφές συνεργασίας και επικοινωνίας σχολείου και κοινότητας 3,30 1,16 3,38 1,08 

4 Θεσμοθετημένη εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας στη λειτουργία του σχολείου 3,00 1,18 3,08 1,10 

3 Άνοιγμα των εγκαταστάσεων του σχολείου στην κοινότητα 3,28 1,24 3,38 1,10 

11 Αναδόμηση προγραμμάτων έτσι που να καλλιεργούν περισσότερο τις 

ανθρωπιστικές αξίες 

3,32 1,13 3,34 1,12 

1 Συστηματική αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του σχολείου για τη διαβίου 

εκπαίδευση 

3,80 1,22 3,80 1,18 

1 
Κριτήριο συναίνεσης: TA<1,00 

 

Με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα φαίνεται να επιτυγχάνεται συναίνεση μόνο σε 

τέσσερις από τις έντεκα συνολικά προβλέψεις που περιλαμβάνει η κατηγορία αυτή, όσον αφορά 

το βαθμό πιθανότητας να επαληθευθεί. Η συναίνεση αυτή επιτυγχάνεται για δύο προβλέψεις από 

τον πρώτο γύρο, και για άλλες δύο στον τρίτο γύρο της έρευνας. Για τη συντριπτική πλειοψηφία 

των προβλέψεων όμως δεν φαίνεται να επιτυγχάνεται συναίνεση, αφού οι αντίστοιχες τιμές της 

τυπικής απόκλισης υπερβαίνουν τη μια μονάδα. 

Μά
ριο
ς Σ

. Σ
τυ
λια
νίδ
ης



 

 247 

Με την εφαρμογή όμως και του δεύτερου κριτηρίου για την επίτευξη συναίνεσης 

(ANOVA), τα αποτελέσματα φαίνεται να διαφοροποιούνται αρκετά. Καταρχή, το ANOVA 

αποκάλυψε στατιστικά σημαντικές διακυμάνσεις στο βαθμό πιθανότητας αρκετών προβλέψεων, 

όπως φαίνεται στον επόμενο πίνακα. 

 

Πίνακας 4.39 

Αποτελέσματα ANOVA που αφορούν τον τελικό βαθμό πιθανότητας των προβλέψεων της Κατηγορίας Ι 

α/α Προβλέψεις F df
1
 df

2
 p 

1 Συστηματική αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του σχολείου για τη διαβίου 

εκπαίδευση 

6,14 4 35 0,00 

3 Άνοιγμα των εγκαταστάσεων του σχολείου στην κοινότητα 4,38 4 35 0,01 

5 Νέες μορφές συνεργασίας και επικοινωνίας σχολείου και κοινότητας 6,66 4 35 0,00 

8 Προώθηση συνεταιριστικών δράσεων με κοινοτικούς φορείς 3,80 4 35 0,01 

9 Προγράμματα προετοιμασίας του μαθητή ως ενεργού πολίτη 3,53 4 33 0,02 

10 Σημαντική αύξηση του χρόνου μάθησης των μαθητών έξω από τις εγκαταστάσεις 

του σχολείου 

2,97 4 33 0,03 

1 
Βαθμοί ελευθερίας μεταξύ ομάδων      

2 
Βαθμοί ελευθερίας εντός ομάδων 

 

Με τον έλεγχο Scheffe επιβεβαιώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

υποομάδων στις περιπτώσεις των προβλέψεων #1, #5 και #9. Στην περίπτωση της πρόβλεψης #1 

επιβεβαιώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί και οι φορείς της κοινωνίας θεωρούσαν περισσότερο πιθανό 

από τους πανεπιστημιακούς το ενδεχόμενο αξιοποίησης των σχολικών εγκαταστάσεων για τη 

διαβίου εκπαίδευση (p<0,01). Στην πρόβλεψη #5 βρέθηκε επίσης ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν 

πιο πιθανό από τους πανεπιστημιακούς (p<0,05) αλλά και τους αξιωματούχους του ΥΠΠ (p<0,01) 

το ενδεχόμενο εισαγωγής νέων μορφών συνεργασίας μεταξύ σχολείου και κοινότητας, ενώ όσον 

αφορά την πρόβλεψη #9 φάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν πιο πιθανό από τους 

αξιωματούχους του ΥΠΠ το ενδεχόμενο εισαγωγής προγραμμάτων που να προετοιμάζουν το 

μαθητή ως ενεργό πολίτη (p<0,05). Με τις πιο πάνω επισημάνσεις ενισχύθηκε βέβαια περαιτέρω 

το προηγούμενο εύρημα που ήθελε τους εκπαιδευτικούς να παρουσιάζονται σε σημαντικό βαθμό 

πιο αισιόδοξοι στο ενδεχόμενο πραγματοποίησης κάποιων προβλέψεων. Οι διαφορές όμως που 

έχουν εντοπιστεί δεν διαφοροποιούν τα αποτελέσματα του προηγούμενου πίνακα όσον αφορά την 
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επίτευξη συναίνεσης, αφού αφορούν δηλώσεις που έχουν θεωρηθεί από την αρχή ότι δεν 

επιτυγχάνουν συναίνεση λόγω ψηλών τυπικών αποκλίσεων. 

Επιπρόσθετα, η διαφοροποίηση των επιλογών μεταξύ του δεύτερου και τρίτου γύρου 

φαίνεται να ήταν ελάχιστη και στις προβλέψεις της κατηγορίας αυτής, αφού μόνο σε μια 

περίπτωση ο συντελεστής συσχέτισης Spearman αποκάλυψε σημαντική συσχέτιση μεταξύ των 

μεταβλητών χ και ψ, οι οποίες σχετίζονται με τη διαφοροποίηση των επιλογών των ειδικών από το 

δεύτερο στον τρίτο γύρο της έρευνας. Η περίπτωση αυτή αφορούσε την πρόβλεψη #6 που 

αναφέρεται στο ενδεχόμενο εμπέδωσης συνεταιριστικού πνεύματος μεταξύ δασκάλων και γονιών 

(r=0,36, n=38, p<0,05). Παρά τη μείωση όμως που σημειώθηκε στην τυπική απόκλιση, η 

πρόβλεψη αυτή θεωρείται τελικά ότι δεν έχει εξασφαλίσει συναίνεση, αφού όπως επεξηγήθηκε 

προηγουμένως εντοπίστηκαν σε αυτή στατιστικά σημαντικές διαφορές. 

 

Τελικά αποτελέσματα 

Τα τελικά αποτελέσματα για το βαθμό πιθανότητας και το βαθμό επιθυμίας των 

προβλέψεων της Κατηγορίας Ι φαίνονται στον επόμενο πίνακα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μά
ριο
ς Σ

. Σ
τυ
λια
νίδ
ης



 

 249 

Πίνακας 4.40 

Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις του τελικού βαθμού πιθανότητας και επιθυμίας των προβλέψεων της 

Κατηγορίας Ι 

α/α Προβλέψεις Πιθανότητα Επιθυμία 

X  TA X  TA 

Με συναίνεση1 

2 Έμφαση σε προγράμματα κοινωνικής ενσωμάτωσης του μαθητή 3,42 0,92 4,35 0,59 

10 Σημαντική αύξηση του χρόνου μάθησης των μαθητών έξω από τις 

εγκαταστάσεις του σχολείου  

3,24 0,97 4,22 0,82 

6 Εμπέδωση συνεταιριστικού πνεύματος μεταξύ δασκάλων και γονιών 3,15 0,90 4,41 0,64 

8 Προώθηση συνεταιριστικών δράσεων με κοινοτικούς και πολιτιστικούς φορείς  3,13 0,99 4,00 0,82 

Χωρίς συναίνεση 

1 Συστηματική αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του σχολείου για τη διαβίου 

εκπαίδευση 

3,80* 1,18 4,49 0,56 

9 Προγράμματα προετοιμασίας του μαθητή ως ενεργού πολίτη 3,47* 1,06 4,32 0,71 

3 Άνοιγμα των εγκαταστάσεων του σχολείου στην κοινότητα 3,38 1,10 4,30 0,78 

5 Νέες μορφές συνεργασίας και επικοινωνίας σχολείου και κοινότητας 3,38* 1,08 4,00 0,82 

11 Αναδόμηση προγραμμάτων έτσι που να καλλιεργούν περισσότερο τις 

ανθρωπιστικές αξίες 

3,34 1,12 4,43 0,69 

7 Εισαγωγή προγραμμάτων γονικής εκπαίδευσης 3,20 1,07 4,24 0,76 

4 Θεσμοθετημένη εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας στη λειτουργία του σχολείου 3,08 1,10 3,86 0,95 
1
 Συναίνεση στο βαθμό πιθανότητας (κριτήρια: TA<1,00 και ANOVA) 

* Εντοπισμός στατιστικά σημαντικών διαφορών με ANOVA και Scheffe 

 

Ένα πρώτο μήνυμα που συνάγεται από τον πιο πάνω πίνακα σχετίζεται με την εικόνα μιας 

γενικής απαισιοδοξίας που έχουν δώσει οι συμμετέχοντες στην έρευνα όσον αφορά το βαθμό 

πιθανότητας να συμβούν οι προβλέψεις που περιέχονται σε αυτό. Η απαισιοδοξία αυτή έγκειται 

στη διαπίστωση ότι καμιά σχεδόν πρόβλεψη δεν συγκεντρώνει ψηλούς βαθμούς πιθανότητας να 

πραγματοποιηθεί. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η πρόβλεψη #1 η οποία αναφέρεται στο 

ενδεχόμενο συστηματικής αξιοποίησης των εγκαταστάσεων του σχολείου για τη διαβίου 

εκπαίδευση των πολιτών, όπου παρατηρείται σχετικά ψηλός βαθμός πιθανότητας ο οποίος 

συνοδεύεται όμως και από μεγάλη τιμή τυπικής απόκλισης ( X =3,80, TA=1,18).  

Ένα δεύτερο σημαντικό μήνυμα αφορά τη διαπίστωση ότι όλες ανεξαίρετα οι προβλέψεις 

που περιλαμβάνονται σε αυτόν συγκεντρώνουν πολύ ψηλό βαθμό επιθυμίας να 

πραγματοποιηθούν. Οι 11 μάλιστα από τις 12 προβλέψεις συγκεντρώνουν βαθμό επιθυμίας που 

ξεπερνά το 4,00. Ιδιαίτερα επιθυμητή κρίνεται η πραγματοποίηση της πρόβλεψης #1 που 

αναφέρεται στη συστηματική αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του σχολείου για τη διαβίου 
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εκπαίδευση των πολιτών ( X =4,49), ενώ ακολουθεί η πρόβλεψη #11 για αναδόμηση των σχολικών 

προγραμμάτων, έτσι που να καλλιεργούνται περισσότερο οι ανθρωπιστικές αξίες ( X =4,43), και η 

δήλωση #6 για εμπέδωση συνεταιριστικού πνεύματος μεταξύ εκπαιδευτικών και γονιών 

( X =4,41). Ενισχυτικό, εξάλλου, της επιθυμίας για πραγματοποίηση των πιο πάνω προβλέψεων 

ήταν και το σχόλιο που έχει καταγραφεί ότι «οι μαθητές ως μελλοντικοί πολίτες πρέπει να 

εμπλέκονται στα κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα της κοινότητας», τονίζοντας έτσι άλλη μια 

διάσταση του ανοίγματος του σχολείου στην κοινωνία. 

Αξιοπρόσεκτο πάντως είναι και το γεγονός ότι ο βαθμός επιθυμίας συνοδεύεται από μικρές 

τυπικές αποκλίσεις σε όλες ανεξαιρέτως τις περιπτώσεις, στοιχείο το οποίο συνιστά ένδειξη 

ομοφωνίας μεταξύ των ειδικών όσον αφορά τη μεγάλη επιθυμία για πραγματοποίηση των 

σχετικών προβλέψεων. Η ομοφωνία αυτή εξάλλου ενισχύεται περαιτέρω και από το γεγονός ότι 

δεν έχουν εντοπιστεί στατιστικά σημαντικές διακυμάνσεις των τιμών στο βαθμό επιθυμίας των 

πιο πάνω προβλέψεων, παρόλο που έχουν εντοπιστεί τέτοιες διακυμάνσεις στο βαθμό 

πιθανότητας, όπως έχει επεξηγηθεί προηγουμένως. Είναι εξάλλου ενδεικτικό το γεγονός ότι οι 

περισσότερες από τις προβλέψεις της κατηγορίας αυτής παρουσιάζουν μεγάλη τυπική απόκλιση 

στο βαθμό πιθανότητας να πραγματοποιηθούν, σε αντίθεση με το βαθμό επιθυμίας όπου δεν 

παρουσιάζεται σε καμιά πρόβλεψη μεγάλη τυπική απόκλιση. Συνεπώς, είναι αυτονόητο ότι 

υπάρχουν μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ των ειδικών στην εκτίμηση του βαθμού πιθανότητας 

παρά στην εκτίμηση του βαθμού επιθυμίας των προβλέψεων που περιλαμβάνονται και στην 

κατηγορία αυτή. 

Με την εφαρμογή εξάλλου του συντελεστή συσχέτισης Pearson εντοπίστηκε στατιστικά 

σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του βαθμού πιθανότητας και του βαθμού επιθυμίας μόνο σε 

μια πρόβλεψη της κατηγορίας αυτής. Πρόκειται για την πρόβλεψη #1 η οποία αναφέρεται στο 

ενδεχόμενο συστηματικής αξιοποίησης των σχολικών εγκαταστάσεων για τη διαβίου εκπαίδευση 
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των πολιτών, και συνεπώς μπορεί να λεχθεί και για την πρόβλεψη αυτή ότι όσο αυξάνεται η 

πιθανότητα τόσο αυξάνεται και η επιθυμία πραγματοποίησής της (r=0,41, n=36, p<0.05). 

 

Ξένοι εμπειρογνώμονες 

Από τη μελέτη των δεδομένων του Παραρτήματος ΙΔ φαίνεται να παρουσιάζεται και σε 

αυτή την κατηγορία μια σχετική ομοιογένεια στον τρόπο που είχαν απαντήσει οι ξένοι ειδικοί στη 

μεγάλη πλειοψηφία των προβλέψεων. Συγκεκριμένα όσον αφορά το βαθμό πιθανότητας σε οκτώ 

δηλώσεις παρουσιάζεται εύρος τιμών μικρότερο ή ίσο με μια μονάδα, ενώ σε τρεις δηλώσεις το 

εύρος είναι  ίσο με δύο μονάδες. Όσον αφορά το βαθμό επιθυμίας σε οκτώ δηλώσεις το εύρος 

είναι μικρότερο ή ίσο με μια μονάδα, σε δύο δηλώσεις είναι ίσο με δύο μονάδες και μόνο σε μια 

ξεπερνά τις δύο μονάδες (2,5,5). Πρόκειται για τη δήλωση #9 που αναφέρεται στην έμφαση σε 

προγράμματα που προετοιμάζουν το μαθητή για το μελλοντικό ρόλο του ως ενεργός πολίτης.  

Η σύγκριση των τιμών που έδιναν οι ξένοι ειδικοί με τις τιμές που έδιναν οι Κύπριοι 

ειδικοί στη βάση των στοιχείων που περιέχονται στο ίδιο παράρτημα και με κριτήριο πάντοτε την 

απόσταση του μέσου όρου και της διαμέσου των επιλογών των Κυπρίων από το εύρος των τιμών 

που έδιναν οι ξένοι, επιβεβαιώνει και για την κατηγορία αυτή μια σχετική σύγκλιση στις απόψεις. 

Όσον αφορά το βαθμό πιθανότητας καταγράφεται μόνο μία απόκλιση στην πρόβλεψη #1, όπου οι 

Κύπριοι θεωρούσαν περισσότερο πιθανό το ενδεχόμενο χρησιμοποίησης των εγκαταστάσεων του 

σχολείου για τη διαβίου εκπαίδευση (Τιμές ξένων=3,3,ελλείπουσα, X  Κυπρίων=3,80, Διάμεσος 

Κυπρίων=4). Όσον αφορά το βαθμό επιθυμίας εντοπίζονται αποκλίσεις σε δύο περιπτώσεις. Η 

πρώτη αφορά και πάλι την ίδια πρόβλεψη (#1), όπου οι Κύπριοι έδιναν επίσης μεγαλύτερο βαθμό 

επιθυμίας στο πιο πάνω ενδεχόμενο (Τιμές ξένων=4,4,ελλείπουσα, X  Κυπρίων=4,49, Διάμεσος 

Κυπρίων=5). Η δεύτερη απόκλιση καταγράφεται στο βαθμό επιθυμίας που συγκέντρωσε η 

πρόβλεψη #6, όπου οι Κύπριοι έδιναν ελαφρώς μικρότερο βαθμό επιθυμίας (Τιμές ξένων=5,5,5, 

X  Κυπρίων=4,41, Διάμεσος Κυπρίων=4).  
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Κατηγορία ΙΑ: Ανοίγματα του σχολείου στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα 

Τα αποτελέσματα των δύο τελευταίων γύρων όσον αφορά το βαθμό πιθανότητας να 

πραγματοποιηθούν οι προβλέψεις της κατηγορίας αυτής φαίνονται στον Πίνακα 4.41, 

ομαδοποιημένα σύμφωνα με την επίτευξη ή όχι συναίνεσης στο βαθμό πιθανότητας. 

Πίνακας 4.41 

Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις του βαθμού πιθανότητας των προβλέψεων της Κατηγορίας ΙΑ σε κάθε 

γύρο 

α/α Προβλέψεις Β΄ Γύρος Γ΄ Γύρος 

X  TA X  TA 

Συναίνεση1 από το Β΄ Γύρο 

1 Δημιουργία μεικτών σχολείων με Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους  3,50 0,99 3,50 0,91 

Συναίνεση στο Γ΄ Γύρο 

2 Ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης εθνικιστικών συγκρούσεων  3,46 1,07 3,63 0,91 

4 Διοργάνωση κοινών εκπαιδευτικών συνεδρίων  3,95 1,06 4,08 0,96 

8 Πρωτοβουλίες από το σχολείο για σύσφιγξη των σχέσεων των δύο κοινοτήτων 3,30 1,07 3,35 0,98 

7 Δημιουργία κεντρικού φορέα που να συντονίζει τη συνεργασία 

Ελληνοκυπριακών και Τουρκοκυπριακών σχολείων 

3,38 1,03 3,40 0,98 

Μη επίτευξη συναίνεσης 

3 Σημαντική χρηματοδότηση προγραμμάτων εκπαιδευτικής συνεργασίας μεταξύ 

των δύο κοινοτήτων 

3,65 1,21 3,79 1,02 

11 Αξιοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για εκμάθηση της τουρκικής 

γλώσσας 

3,14 1,06 3,37 1,02 

10 Προαιρετική εκμάθηση της τουρκικής γλώσσας στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση 

3,35 1,16 3,61 1,03 

6 Ανταλλαγές επισκέψεων μαθητών και δασκάλων 3,71 1,11 3,85 1,06 

9 Ταυτόχρονη εισαγωγή μέτρων στα δύο συστήματα για οικοδόμηση αμοιβαίας 

εμπιστοσύνης 

3,40 1,13 3,53 1,06 

12 Εξέταση όλων των εγχειριδίων από κοινή ελληνοτουρκική επιτροπή  3,43 1,19 3,50 1,08 

15 Μαθήματα γλώσσας και πολιτισμού της άλλης κοινότητας στη βασική 

εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 

3,32 1,14 3,41 1,16 

13 Ανάπτυξη προγραμμάτων που καλλιεργούν την κοινή συνείδηση του Κύπριου 

πολίτη 

3,00 1,25 3,21 1,19 

5 Κοινά επιμορφωτικά μαθήματα 3,50 1,29 3,64 1,22 

14 Σημαντικά κοινοτικά κονδύλια για σύγκλιση των δύο συστημάτων 3,35 1,30 3,47 1,22 
1 
Κριτήριο συναίνεσης: TA<1,00 

 

Με βάση το κριτήριο της τυπικής απόκλισης φαίνεται να επιτυγχάνεται συναίνεση μόνο σε 

πέντε από τις δεκαπέντε συνολικά προβλέψεις που περιλαμβάνει η κατηγορία αυτή, όσον αφορά 

το βαθμό πιθανότητας να πραγματοποιηθούν. Από το δεύτερο γύρο επιτυγχάνεται συναίνεση για 

μια μόνο πρόβλεψη ενώ στον επόμενο γύρο γίνεται κατορθωτή η συναίνεση για άλλες τέσσερις 
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προβλέψεις. Για διπλάσιο όμως αριθμό προβλέψεων δεν επιτυγχάνεται τελικά συναίνεση, παρά τη 

μείωση των τιμών της τυπικής απόκλισης σε αρκετές από αυτές τις περιπτώσεις. 

Με την εφαρμογή και του δεύτερου κριτηρίου για την επίτευξη συναίνεσης (ANOVA) 

εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές διακυμάνσεις των τιμών στις πιο κάτω προβλέψεις. 

Πίνακας 4.42 

Αποτελέσματα ANOVA που αφορούν τον τελικό βαθμό πιθανότητας των προβλέψεων της Κατηγορίας ΙΑ 

α/α Προβλέψεις F df
1
 df

2
 p 

2 Ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης εθνικιστικών συγκρούσεων 3,56 4 33 0,02 

7 Δημιουργία κεντρικού φορέα που να συντονίζει τη συνεργασία 

Ελληνοκυπριακών και Τουρκοκυπριακών σχολείων 

2,71 4 35 0,04 

11 Αξιοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για εκμάθηση της τουρκικής 

γλώσσας 

3,00 4 33 0,03 

12 Εξέταση όλων των εγχειριδίων από κοινή ελληνοτουρκική επιτροπή 2,97 4 33 0,03 

13 Ανάπτυξη προγραμμάτων που καλλιεργούν την κοινή συνείδηση του Κύπριου 

πολίτη 

6,99 4 33 0,00 

1 
Βαθμοί ελευθερίας μεταξύ ομάδων      

2 
Βαθμοί ελευθερίας εντός ομάδων 

 

Με τον έλεγχο Scheffe επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη στατιστικά σημαντικών διαφορών μεταξύ 

των υποομάδων μόνο στις περιπτώσεις των προβλέψεων #11 και #13, χωρίς όμως να 

επηρεάζονται τελικά τα αποτελέσματα όσον αφορά την επίτευξη συναίνεσης, δεδομένου ότι οι 

δηλώσεις αυτές είχαν θεωρηθεί από την αρχή ότι δεν συγκέντρωναν συναίνεση, λόγω ψηλών 

τυπικών αποκλίσεων. Όσον αφορά τις διαφορές που εντοπίστηκαν, στην περίπτωση της 

πρόβλεψης #11 επιβεβαιώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούσαν περισσότερο πιθανό από τους 

αξιωματούχους του ΥΠΠ το ενδεχόμενο αξιοποίησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για 

εκμάθηση της τουρκικής γλώσσας (p<0,05). Στην περίπτωση της πρόβλεψης #13 βρέθηκε επίσης 

ότι οι εκπαιδευτικοί (p<0,01) αλλά και οι φορείς της κοινωνίας (p<0,01) θεωρούσαν πιο πιθανό 

από τα μεμονωμένα άτομα το ενδεχόμενο ανάπτυξης προγραμμάτων που να καλλιεργούν την 

κοινή συνείδηση του Κύπριου πολίτη.  

Διερευνώντας περαιτέρω τη διαφοροποίηση των επιλογών των ειδικών από το δεύτερο 

στον τρίτο γύρο της έρευνας, με τη βοήθεια του συντελεστή συσχέτισης Spearman για τις 

μεταβλητές χ και ψ, φαίνεται να εντοπίζεται στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μόνο σε μια 

δήλωση της κατηγορίας αυτής. Συγκεκριμένα, φαίνεται να παρουσιάζεται σε στατιστικά 
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σημαντικό βαθμό διαφοροποίηση της αρχικής επιλογής στον τελευταίο γύρο, όταν αυτή διέφερε 

από τη διάμεσο των επιλογών της ομάδας, μόνο στη δήλωση #8 που αναφέρεται στο ενδεχόμενο 

ανάληψης πρωτοβουλιών από το σχολείο για σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ των δύο κοινοτήτων 

της Κύπρου (r=0,40, n=40, p<0,05). 

 

Τελικά αποτελέσματα 

Τα τελικά αποτελέσματα για το βαθμό πιθανότητας των προβλέψεων της Κατηγορίας ΙΑ 

φαίνονται στον Πίνακα 4.43. Οι προβλέψεις ομαδοποιούνται ανάλογα με την επίτευξη ή όχι 

συναίνεσης, σύμφωνα με τη διαδικασία που προηγήθηκε, και ιεραρχούνται ανάλογα με το βαθμό 

πιθανότητας που συγκέντρωσαν. Επιπρόσθετα, παρουσιάζεται και ο βαθμός επιθυμίας για 

πραγματοποίηση κάθε πρόβλεψης. 
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Πίνακας 4.43 

Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις του τελικού βαθμού πιθανότητας και επιθυμίας των προβλέψεων της 

Κατηγορίας ΙΑ 

α/α Προβλέψεις Πιθανότητα Επιθυμία 

X  TA X  TA 

Με συναίνεση1 

4 Διοργάνωση κοινών εκπαιδευτικών συνεδρίων  4,08 0,96 4,32 0,88 

2 Ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης εθνικιστικών συγκρούσεων  3,63 0,91 4,19 0,84 

1 Δημιουργία μεικτών σχολείων με Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους  3,50 0,91 3,68 1,08 

7 Δημιουργία κεντρικού φορέα που να συντονίζει τη συνεργασία 

Ελληνοκυπριακών και Τουρκοκυπριακών σχολείων 

3,40 0,98 3,78 

 

0,98 

Χωρίς συναίνεση 

6 Ανταλλαγές επισκέψεων μαθητών και δασκάλων 3,85 1,06 4,16 0,87 

3 Σημαντική χρηματοδότηση προγραμμάτων εκπαιδευτικής συνεργασίας μεταξύ 

των δύο κοινοτήτων 

3,79 1,02 4,05 1,05 

5 Κοινά επιμορφωτικά μαθήματα 3,64 1,22 4,27 0,87 

10 Προαιρετική εκμάθηση της τουρκικής γλώσσας στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση 

3,61 1,03 3,97 0,99 

9 Ταυτόχρονη εισαγωγή μέτρων στα δύο συστήματα για οικοδόμηση αμοιβαίας 

εμπιστοσύνης 

3,53 1,06 4,22 0,79 

12 Εξέταση όλων των εγχειριδίων από κοινή ελληνοτουρκική επιτροπή  3,50 1,08 3,92 1,04 

14 Σημαντικά κοινοτικά κονδύλια για σύγκλιση των δύο εκπαιδευτικών 

συστημάτων 

3,47 1,22 3,95 0,94 

15 Μαθήματα γλώσσας και πολιτισμού της άλλης κοινότητας στη βασική 

εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 

3,41 1,16 3,92* 0,98 

11 Αξιοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για εκμάθηση της τουρκικής 

γλώσσας 

3,37 1,02 3,84 0,96 

8 Πρωτοβουλίες από το σχολείο για σύσφιγξη των σχέσεων των δύο κοινοτήτων 3,35* 0,98 4,03 0,76 

13 Ανάπτυξη προγραμμάτων που καλλιεργούν την κοινή συνείδηση του Κύπριου 

πολίτη 

3,21* 1,19 3,73 1,33 

1
 Συναίνεση στο βαθμό πιθανότητας (κριτήρια: TA<1,00 και ANOVA) 

* Εντοπισμός στατιστικά σημαντικών διαφορών με ANOVA και Scheffe 

 

Η επικρατέστερη πρόβλεψη μεταξύ εκείνων που εξασφαλίζουν συναίνεση στο βαθμό 

πιθανότητας είναι η πρόβλεψη #4 η οποία κάνει λόγο για διοργάνωση κοινών εκπαιδευτικών 

συνεδρίων ( X =4,08). Η πρόβλεψη αυτή έχει ήδη επαληθευθεί πέντε περίπου μήνες μετά την 

ολοκλήρωση της παρούσας έρευνας με τη διοργάνωση του πρώτου παγκύπριου δικοινοτικού 

συνεδρίου στις 25 Οκτωβρίου 2003. Το συνέδριο αυτό  διοργανώθηκε με την πρωτοβουλία 

διαφόρων εκπαιδευτικών κινήσεων και είχε σαν θέμα την επαναπροσέγγιση μεταξύ των δύο 

κοινοτήτων και το ρόλο της εκπαίδευσης. Αξιοσημείωτη εξάλλου είναι και η πρόβλεψη #2 η 
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οποία αναφέρεται στο ενδεχόμενο ανάπτυξης προγραμμάτων πρόληψης εθνικιστικών 

συγκρούσεων ( X =3,63). 

Η επικρατέστερη πρόβλεψη μεταξύ των προβλέψεων που δεν καταφέρνουν να 

εξασφαλίσουν συναίνεση στο βαθμό πιθανότητας είναι η πρόβλεψη #6 που αναφέρεται στην 

ανταλλαγή επισκέψεων μαθητών και δασκάλων ( X =3,85). Ακολουθούν η πρόβλεψη #3 που 

αναφέρεται στο ενδεχόμενο σημαντικής χρηματοδότησης προγραμμάτων για εκπαιδευτική 

συνεργασία μεταξύ των δύο κοινοτήτων ( X =3,79), η πρόβλεψη #5 για τη διοργάνωση κοινών 

επιμορφωτικών μαθημάτων ( X =3,64), και η πρόβλεψη #10 για προαιρετική εκμάθηση της 

τουρκικής γλώσσας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ( X =3,61). Και η πρόβλεψη αυτή φαίνεται να 

έχει μερικώς επαληθευθεί με την καταρχήν απόφαση του αρμόδιου υπουργείου να παρέχεται η 

δυνατότητα επιλογής στο ενιαίο λύκειο της τουρκικής γλώσσας για όσους μαθητές το επιθυμούν.  

Βασικό χαρακτηριστικό όλων των προβλέψεων της κατηγορίας αυτής, ακόμα και αυτών 

που συγκεντρώνουν χαμηλότερους βαθμούς πιθανότητας να πραγματοποιηθούν, είναι ο ιδιαίτερα 

ψηλός βαθμός επιθυμίας που τις συνοδεύει. Το στοιχείο αυτό τις καθιστά ιδιαίτερα επιθυμητές 

ανεξάρτητα από το πόσο πιθανές ή όχι θεωρούνται. Για τρεις όμως τουλάχιστο από τις προβλέψεις 

αυτές τα πράγματα είναι κάπως διαφοροποιημένα, αφού ο βαθμός επιθυμίας που συγκεντρώνουν 

είναι χαμηλότερος από τις υπόλοιπες. Πρόκειται για την πρόβλεψη #1 που αναφέρεται στη 

δημιουργία μεικτών ελληνοτουρκικών σχολείων ( X =3,68), την πρόβλεψη #7 που προβλέπει τη 

δημιουργία κεντρικού φορέα που να συντονίζει τη συνεργασία των σχολείων των δύο κοινοτήτων 

( X =3,78), και την πρόβλεψη #13 που αναφέρεται στην ανάπτυξη προγραμμάτων που 

καλλιεργούν την κοινή συνείδηση του Κύπριου πολίτη ( X =3,73). Φυσικά, και οι τρεις αυτές 

προβλέψεις άπτονται θεμάτων που εμπεριέχουν το στοιχείο της εθνικής φόρτισης και ως τέτοιες 

ήταν αναμενόμενο ότι θα συγκέντρωναν βαθμό επιθυμίας ίσως ακόμα και πιο χαμηλό από αυτό 

που συγκέντρωσαν τελικά. Οι τελευταίες ενθαρρυντικές εξελίξεις όμως στο κυπριακό πρόβλημα 
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ίσως συνέβαλαν στο να συγκεντρώσουν το βαθμό που συγκέντρωσαν τελικά, ο οποίος όμως δεν 

παύει από το να είναι χαμηλότερος από τις υπόλοιπες προβλέψεις. Για παράδειγμα η πρόβλεψη 

#13 που αναφέρεται στην ανάπτυξη προγραμμάτων που καλλιεργούν την κοινή συνείδηση του 

Κύπριου πολίτη, ίσως στο παρελθόν να δημιουργούσε ποικίλες αντιπαραθέσεις και να 

συγκέντρωνε ακόμη χαμηλότερο βαθμό επιθυμίας να πραγματοποιηθεί. Η ψηλή πάντως τυπική 

απόκλιση που συνοδεύει το βαθμό επιθυμίας της πρόβλεψης αυτής (TA=1,33) δεν αποκλείεται να 

οφείλεται σε τέτοιες διαφορετικές ή και εντελώς αντίθετες προσεγγίσεις που πηγάζουν από το 

έντονο συγκρουσιακό πεδίο του παρελθόντος. 

Ενδεικτικό εξάλλου και σε αυτή την κατηγορία προβλέψεων είναι το γεγονός ότι οι 

περισσότερες προβλέψεις παρουσιάζουν μεγάλη τυπική απόκλιση στο βαθμό πιθανότητας, σε 

αντίθεση με το βαθμό επιθυμίας να πραγματοποιηθούν όπου σε ελάχιστες παρουσιάζεται μεγάλη 

απόκλιση. Είναι όμως χαρακτηριστικό για την κατηγορία αυτή ο σχετικά μεγάλος αριθμός 

προβλέψεων στις οποίες εντοπίστηκαν με το ANOVA στατιστικά σημαντικές διαφορές στη 

διακύμανση του βαθμού επιθυμίας. Τέτοιες διαφορές παρουσιάστηκαν στο βαθμό επιθυμίας της 

πρόβλεψης #10 που προβλέπει την προαιρετική εκμάθηση της τουρκικής γλώσσας στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση (F4,32=3,12, p<0,05), της πρόβλεψης #11 που αναφέρεται στην 

αξιοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για εκμάθηση της τουρκικής (F4,32=3,52, p<0,05), και 

της πρόβλεψης #15 που αναφέρεται στην εισαγωγή μαθημάτων γλώσσας και πολιτισμού της 

άλλης κοινότητας στη βασική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών (F4,32=4,27, p<0,01). Ο έλεγχος 

Scheffe που ακολούθησε όμως εντόπισε στατιστικά σημαντικές διαφορές μόνο στην τελευταία 

πρόβλεψη, όπου βρέθηκε ότι οι πανεπιστημιακοί έδειχναν περισσότερη επιθυμία από τους 

αξιωματούχους του ΥΠΠ για το ενδεχόμενο εισαγωγής μαθημάτων γλώσσας και πολιτισμού της 

άλλης κοινότητας στην εκπαίδευση των δασκάλων (p<0,01). 

Ένα από τα βασικότερα επίσης χαρακτηριστικά της κατηγορίας αυτής είναι και το γεγονός 

ότι η μεγάλη πλειοψηφία των προβλέψεων που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή παρουσιάζουν, με 
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τον υπολογισμό του συντελεστή συσχέτισης Pearson, στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση 

μεταξύ του βαθμού πιθανότητας και του βαθμού επιθυμίας. Οι προβλέψεις αυτές φαίνονται στον 

επόμενο πίνακα. 

Πίνακας 4.44 

Συντελεστές συσχέτισης Pearson του βαθμού πιθανότητας και επιθυμίας των προβλέψεων της Κατηγορίας ΙΑ 

α/α Προβλέψεις r n p 

1 Δημιουργία μεικτών σχολείων με Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους μαθητές 0,63 36 0,00 

9 Ταυτόχρονη εισαγωγή μέτρων στα δύο συστήματα για οικοδόμηση αμοιβαίας 

εμπιστοσύνης 

0,63 36 0,00 

11 Αξιοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για εκμάθηση της τουρκικής γλώσσας 0,63 34 0,00 

10 Προαιρετική εκμάθηση της τουρκικής γλώσσας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 0,61 34 0,00 

13 Ανάπτυξη προγραμμάτων που καλλιεργούν την κοινή συνείδηση του Κύπριου πολίτη 0,59 34 0,00 

7 Δημιουργία κεντρικού φορέα που να συντονίζει τη συνεργασία Ελληνοκυπριακών και 

Τουρκοκυπριακών σχολείων 

0,57 36 0,00 

12 Εξέταση όλων των εγχειριδίων από κοινή ελληνοτουρκική επιτροπή  0,54 34 0,00 

4 Διοργάνωση κοινών εκπαιδευτικών συνεδρίων  0,53 35 0,00 

6 Ανταλλαγές επισκέψεων μαθητών και δασκάλων 0,47 35 0,00 

8 Πρωτοβουλίες από το σχολείο για σύσφιγξη των σχέσεων των δύο κοινοτήτων 0,47 36 0,00 

5 Κοινά επιμορφωτικά μαθήματα 0,44 35 0,01 

14 Σημαντικά κοινοτικά κονδύλια για σύγκλιση των δύο εκπαιδευτικών συστημάτων 0,41 34 0,02 

3 Σημαντική χρηματοδότηση προγραμμάτων εκπαιδευτικής συνεργασίας μεταξύ των 

δύο κοινοτήτων 

0,38 34 0,03 

1
 Ο αριθμός της δήλωσης στο ερωτηματολόγιο του τρίτου γύρου 

 

Ο συντελεστής συσχέτισης Pearson για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, με εξαίρεση την 

τελευταία στη σειρά, είναι μεγαλύτερος από το 0,40 και φτάνει μέχρι και το 0,63. Αυτό 

υποδηλώνει την ύπαρξη σχετικά μεγάλων θετικών συσχετίσεων μεταξύ του βαθμού πιθανότητας 

και του βαθμού επιθυμίας. Συνεπώς όσο αυξάνεται η πιθανότητα να πραγματοποιηθούν τόσο 

αυξάνεται και η επιθυμία πραγματοποίησής των προβλέψεων αυτών, οι οποίες αποτελούν την 

πλειοψηφία στην κατηγορία αυτή. 

 

Ξένοι εμπειρογνώμονες 

Η εξέταση των αντίστοιχων δεδομένων του Παραρτήματος ΙΔ φαίνεται στην περίπτωση 

της κατηγορίας αυτής να παρουσιάζει μια σημαντική ομοιογένεια στον τρόπο που είχαν 

απαντήσει οι ξένοι ειδικοί στο βαθμό επιθυμίας αλλά ταυτόχρονα και μια ασυνήθιστη 
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ανομοιογένεια όσον αφορά το βαθμό πιθανότητας. Στο βαθμό πιθανότητας παρουσιάζεται εύρος 

τιμών μικρότερο ή ίσο από τη μονάδα μόνο σε δύο προβλέψεις, ενώ σε δέκα προβλέψεις το εύρος 

είναι  ίσο με δύο μονάδες και σε τρεις προβλέψεις είναι ίσο με τρεις μονάδες. Οι περιπτώσεις 

αυτές αφορούν το βαθμό πιθανότητας της πρόβλεψης #10 που αναφέρεται στην προαιρετική 

εκμάθηση της τουρκικής γλώσσας στο γυμνάσιο, της πρόβλεψης #11 που κάνει λόγο για 

αξιοποίηση της εξ αποστάσεων εκπαίδευσης για εκμάθηση της τουρκικής γλώσσας, και της 

πρόβλεψης #12 που σχετίζεται με την εξέταση των σχολικών εγχειριδίων από κοινή 

ελληνοτουρκική επιτροπή. Αντίθετα, όσον αφορά το βαθμό επιθυμίας σε δεκατέσσερις δηλώσεις 

το εύρος είναι μικρότερο ή ίσο με μια μονάδα, ενώ μόνο σε μία δήλωση είναι ίσο με δύο μονάδες. 

Αυτό δείχνει ότι οι τιμές που έδιναν οι ξένοι ειδικοί συνέπιπταν περισσότερο στο βαθμό επιθυμίας 

παρά στο βαθμό πιθανότητας των πιο πάνω προβλέψεων. 

Η σύγκριση εξάλλου των τιμών που έδιναν οι ξένοι ειδικοί με τις τιμές που έδιναν οι 

Κύπριοι ειδικοί στη βάση των στοιχείων που περιέχονται στο ίδιο παράρτημα και με κριτήριο 

πάντοτε την απόσταση του μέσου όρου και της διαμέσου των επιλογών των Κυπρίων από το 

εύρος των τιμών που έδιναν οι ξένοι, επιβεβαιώνει και για την κατηγορία αυτή μια σχετική 

σύγκλιση στις απόψεις. Όσον αφορά το βαθμό πιθανότητας καταγράφεται μόνο μία απόκλιση 

στην πρόβλεψη #7, όπου οι Κύπριοι θεωρούσαν λιγότερο πιθανό το ενδεχόμενο δημιουργίας 

φορέα συντονισμού της ελληνοτουρκικής συνεργασίας σε θέματα εκπαίδευσης (Τιμές 

ξένων=5,4,4, X  Κυπρίων=3,40, Διάμεσος Κυπρίων=3,5). Όσον αφορά το βαθμό επιθυμίας 

εντοπίζονται αποκλίσεις σε τρεις περιπτώσεις. Η πρώτη αφορά την πρόβλεψη #2, όπου οι Κύπριοι 

θεωρούσαν λιγότερο επιθυμητή την ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης εθνικιστικών 

συγκρούσεων (Τιμές ξένων=5,5,5, X  Κυπρίων=4,19, Διάμεσος Κυπρίων=4). Η δεύτερη απόκλιση 

καταγράφεται στην πρόβλεψη #5, όπου και πάλι οι Κύπριοι παρουσιάζονται να επιθυμούν 

λιγότερο τη διεξαγωγή κοινών επιμορφωτικών μαθημάτων (Τιμές ξένων=5,5,5, X  Κυπρίων=4,27, 

Διάμεσος Κυπρίων=4). Η τρίτη απόκλιση στο βαθμό επιθυμίας σημειώνεται στην πρόβλεψη #6, 
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όπου και πάλι οι Κύπριοι παρουσιάζονται να επιθυμούν λιγότερο το ενδεχόμενο ανταλλαγών 

επισκέψεων μαθητών και δασκάλων στις δύο κοινότητες (Τιμές ξένων=5,5,5, X  Κυπρίων=4,16, 

Διάμεσος Κυπρίων=4).  

 

Κατηγορία ΙΒ: Ανάδειξη του σχολείου σε οργανισμό που καινοτομεί συνεχώς 

Στον επόμενο πίνακα συγκρίνονται τα αποτελέσματα των δύο τελευταίων γύρων, όσον 

αφορά το βαθμό πιθανότητας να πραγματοποιηθούν οι προβλέψεις της κατηγορίας αυτής, οι 

οποίες και ομαδοποιούνται ανάλογα με την επίτευξη συναίνεσης ή όχι. 

Πίνακας 4.45 

Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις του βαθμού πιθανότητας των προβλέψεων της Κατηγορίας ΙΒ σε κάθε 

γύρο 

α/α Προβλέψεις Β΄ Γύρος Γ΄ Γύρος 

X  TA X  TA 

Συναίνεση1 από το Β΄ Γύρο 

1 Συνεχής παραγωγή νέων βελτιωμένων διδακτικών βιβλίων 3,59 0,96 3,68 0,99 

Συναίνεση στο Γ΄ Γύρο 

9 Σχολική υποδομή που διευκολύνει την άμεση πρόσβαση σε κάθε μορφή 

πληροφόρησης και μάθησης 

3,30 1,10 3,37 0,94 

Μη επίτευξη συναίνεσης 

6 Σημαντικές επενδύσεις στον τομέα σχεδιασμού και εισαγωγής καινοτομιών 3,24 1,12 3,24 1,00 

4 Εμπέδωση μιας κουλτούρας που προάγει το συνεχή πειραματισμό και την 

καινοτομία 

3,28 1,11 3,30 1,02 

2 Σημαντική αύξηση επενδύσεων στην προδημοτική και δημοτική εκπαίδευση 

για πρόληψης του αναλφαβητισμού 

3,62 1,19 3,87 1,02 

3 Μετατροπή των σημερινών επιθεωρητών σε συμβούλους  3,60 1,22 3,68 1,10 

5 Ανάδειξη του σχολείου σε οργανισμό μέσα στον οποίο δάσκαλοι και μαθητές 

μαθαίνουν και βελτιώνονται συνεχώς 

3,15 1,17 3

,

1

8 

1,11 

7 Δημιουργία φορέα σχεδιασμού, εισαγωγής και στήριξης καινοτομιών 3,33 1,25 3,33 1,16 

8 Ουσιαστική στροφή από το ρόλο του δασκάλου ως προμηθευτή πληροφοριών 

στο ρόλο του διευκολυντή της μάθησης 

3,05 1,22 3,13 1,17 

11 Εκτενείς διασυνδέσεις σχολείων με ερευνητικά κέντρα 3,30 1,26 3,38 1,25 

10 Εξειδικευμένα κέντρα υποστήριξης διδασκαλίας και μάθησης 3,20 1,34 3,25 1,28 
1 
Κριτήριο συναίνεσης: TA<1,00 

 

Με βάση τα πιο πάνω στοιχεία φαίνεται να επιτυγχάνεται συναίνεση μόνο σε δύο από τις 

έντεκα συνολικά προβλέψεις που περιλαμβάνει η κατηγορία αυτή, όσον αφορά το βαθμό 

πιθανότητας να επαληθευθούν. Από το δεύτερο γύρο επιτυγχάνεται συναίνεση για μια πρόβλεψη, 
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ενώ στον τελευταίο γύρο γίνεται κατορθωτή η συναίνεση για ακόμα μία πρόβλεψη. Για τη 

συντριπτική πλειοψηφία των προβλέψεων όμως δεν φαίνεται να επιτυγχάνεται συναίνεση, 

σύμφωνα με το κριτήριο της τυπικής απόκλισης. 

Σε αρκετές από τις πιο πάνω προβλέψεις η ανάλυση της διακύμανσης εντόπισε στατιστικά 

σημαντικές διακυμάνσεις στις τιμές που έδιναν οι ειδικοί, όπως επεξηγείται στον επόμενο πίνακα.  

Πίνακας 4.46 

Ανάλυση της διακύμανσης των τιμών στον τελικό βαθμό πιθανότητας των προβλέψεων της Κατηγορίας ΙΒ 

α/α Προβλέψεις F df
1
 df

2
 p 

1 Συνεχής παραγωγή νέων βιβλίων 3,60 4 36 0,01 

3 Μετατροπή των σημερινών επιθεωρητών σε συμβούλους 3,62 4 35 0,01 

4 Εμπέδωση κουλτούρας που προάγει το συνεχή πειραματισμό και καινοτομία 5,00 4 35 0,01 

5 Ανάδειξη του σχολείου σε οργανισμό μέσα στον οποίο δάσκαλοι και μαθητές 

μαθαίνουν και βελτιώνονται συνεχώς 

4,66 4 35 0,01 

7 Δημιουργία φορέα σχεδιασμού, εισαγωγής και στήριξης καινοτομιών 4,21 4 35 0,01 

8 Ουσιαστική στροφή από το ρόλο του δασκάλου ως προμηθευτή πληροφοριών 

στο ρόλο του διευκολυντή της μάθησης 

4,42 4 33 0,01 

10 Εξειδικευμένα κέντρα υποστήριξης διδασκαλίας και μάθησης 4,37 4 35 0,01 

11 Εκτενείς διασυνδέσεις σχολείων με ερευνητικά κέντρα 7,19 4 35 0,00 
1 
Βαθμοί ελευθερίας μεταξύ ομάδων / 

2 
Βαθμοί ελευθερίας εντός ομάδων 

 

Με τον έλεγχο Scheffe επιβεβαιώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

υποομάδων σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις εκτός από την πρόβλεψη #1, χωρίς όμως τελικά να 

διαφοροποιούνται τα αποτελέσματα του Πίνακα 4.45, όσον αφορά τη συναίνεση, αφού οι πιο 

πάνω προβλέψεις είχαν θεωρηθεί από την αρχή ότι δεν συγκέντρωναν συναίνεση λόγω μεγάλων 

τυπικών αποκλίσεων. Συγκεκριμένα στην περίπτωση της πρόβλεψης #3 επιβεβαιώθηκε ότι οι 

φορείς της κοινωνίας θεωρούσαν περισσότερο πιθανό από τους αξιωματούχους του ΥΠΠ το 

ενδεχόμενο μετατροπής των επιθεωρητών σε συμβούλους (p<0,05). Στην περίπτωση της 

πρόβλεψης #4 επιβεβαιώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούσαν περισσότερο πιθανό από τους 

πανεπιστημιακούς το ενδεχόμενο εμπέδωσης μιας κουλτούρας συνεχούς πειραματισμού και 

καινοτομίας (p<0,05). Στην πρόβλεψη #5 επισημάνθηκε και πάλι ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν 

περισσότερο πιθανή την ανάδειξη του σχολείου σε οργανισμό που μαθαίνει, συγκρινόμενοι τόσο 

με τους αξιωματούχους του ΥΠΠ (p<0,05) όσο και με τους πανεπιστημιακούς (p<0,05). Στην 

πρόβλεψη #7 βρέθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν περισσότερο πιθανό από τους αξιωματούχους 
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του ΥΠΠ το ενδεχόμενο δημιουργίας φορέα για στήριξη των καινοτομιών (p<0,05), ενώ στην 

πρόβλεψη #8 εντοπίστηκε ότι οι εκπαιδευτικοί και πάλι θεωρούν πιο πιθανή αυτή τη φορά από 

τους πανεπιστημιακούς την ουσιαστική στροφή του δασκάλου από το ρόλο του προμηθευτή 

πληροφοριών στο ρόλο του διευκολυντή της μάθησης (p<0,05). Όσον αφορά την πρόβλεψη #10 

επιβεβαιώθηκε ότι τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και τα μεμονωμένα άτομα θεωρούν περισσότερο 

πιθανό από τους αξιωματούχους του ΥΠΠ το ενδεχόμενο δημιουργίας κέντρων υποστήριξης της 

διδασκαλίας (p<0,05). Τέλος, στην πρόβλεψη #11 βρέθηκε επίσης ότι οι εκπαιδευτικοί (p<0,001) 

αλλά και οι φορείς της κοινωνίας (p<0,05) και τα μεμονωμένα άτομα (p<0,05) θεωρούν πιο 

πιθανό από τους αξιωματούχους του ΥΠΠ το ενδεχόμενο εκτενών διασυνδέσεων των σχολείων με 

ερευνητικά κέντρα. Είναι προφανές ότι οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζονται περισσότερο αισιόδοξοι 

από όλους, ενώ αντίθετα οι αξιωματούχοι του ΥΠΠ λιγότερο αισιόδοξοι από όλους, 

λαμβανομένου υπόψη ότι όλες οι πιο πάνω περιπτώσεις έχουν συγκεντρώσει ψηλούς βαθμούς 

επιθυμίας.  

Διερευνώντας περαιτέρω τη διαφοροποίηση των επιλογών των ειδικών από το δεύτερο 

στον τρίτο γύρο της έρευνας, με τη βοήθεια του συντελεστή συσχέτισης Spearman για τις 

μεταβλητές χ και ψ, φαίνεται να εντοπίζεται στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μόνο σε μια 

δήλωση. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται σε στατιστικά σημαντικό βαθμό διαφοροποίηση της 

αρχικής επιλογής στον τελευταίο γύρο, όταν αυτή διέφερε από τη διάμεσο των επιλογών της 

ομάδας, μόνο στη δήλωση #6 που αναφέρεται στο ενδεχόμενο σημαντικών επενδύσεων στον 

τομέα σχεδιασμού και εισαγωγής καινοτομιών (r=0,34, n=37, p<0,05). 

 

Τελικά αποτελέσματα 

Τα τελικά αποτελέσματα που αφορούν το βαθμό πιθανότητας των προβλέψεων της 

Κατηγορίας ΙΒ φαίνονται στον Πίνακα 4.47. Οι προβλέψεις ιεραρχούνται σύμφωνα με το βαθμό 
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πιθανότητας που συγκέντρωσαν, ομαδοποιημένες ανάλογα με την επίτευξη συναίνεσης ή όχι, ενώ 

παρουσιάζεται ταυτόχρονα και ο βαθμός επιθυμίας. 

Πίνακας 4.47 

Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις του τελικού βαθμού πιθανότητας και επιθυμίας των προβλέψεων της 

Κατηγορίας ΙΒ 

α/α Προβλέψεις Πιθανότητα Επιθυμία 

X  TA X  TA 

Με συναίνεση1 

1 Συνεχής παραγωγή νέων βελτιωμένων διδακτικών βιβλίων 3,68 0,99 4,49 0,61 

9 Σχολική υποδομή που διευκολύνει την άμεση πρόσβαση σε κάθε μορφή 

πληροφόρησης και μάθησης 

3,37 0,94 4,43 0,60 

Χωρίς συναίνεση 

2 Σημαντική αύξηση επενδύσεων στην προδημοτική και δημοτική εκπαίδευση 

για πρόληψης του αναλφαβητισμού 

3,87 1,02 4,73 

 

0,51 

3 Μετατροπή των σημερινών επιθεωρητών σε συμβούλους  3,68* 1,10 4,32 1,00 

11 Εκτενείς διασυνδέσεις σχολείων με ερευνητικά κέντρα 3,38* 1,25 4,19 0,74 

7 Δημιουργία φορέα σχεδιασμού, εισαγωγής και στήριξης καινοτομιών 3,33* 1,16 4,27 0,87 

4 Εμπέδωση μιας κουλτούρας που προάγει το συνεχή πειραματισμό και την 

καινοτομία 

3,30* 1,02 4,32 

 

0,78 

10 Εξειδικευμένα κέντρα υποστήριξης διδασκαλίας και μάθησης 3,25* 1,28 4,11 0,77 

6 Σημαντικές επενδύσεις στον τομέα σχεδιασμού και εισαγωγής καινοτομιών 3,24 1,00 4,35 0,68 

5 Ανάδειξη του σχολείου σε οργανισμό μέσα στον οποίο δάσκαλοι και μαθητές 

μαθαίνουν και βελτιώνονται συνεχώς 

3,18* 1,11 4,59 0,55 

8 Ουσιαστική στροφή από το ρόλο του δασκάλου ως προμηθευτή πληροφοριών 

στο ρόλο του διευκολυντή της μάθησης 

3,13* 1,17 4,30 0,88 

1
 Συναίνεση στο βαθμό πιθανότητας (κριτήρια: TA<1,00 και ANOVA) 

* Εντοπισμός στατιστικά σημαντικών διαφορών με ANOVA και Scheffe 

 

Το βασικό χαρακτηριστικό της κατηγορίας αυτής, πέρα από την παρατηρούμενη 

ασυμφωνία των ειδικών όσον αφορά το βαθμό πιθανότητας να πραγματοποιηθούν οι πιο πάνω 

προβλέψεις, είναι οι ιδιαίτερα ψηλοί βαθμοί επιθυμίας που συγκεντρώνουν όλες ανεξαίρετα οι 

προβλέψεις (4,73> X >4,11), συνοδευόμενοι μάλιστα από χαμηλές τιμές τυπικής απόκλισης. 

Ασυνήθιστα ψηλό βαθμό επιθυμίας συγκεντρώνει η πρόβλεψη #2 η οποία αναφέρεται στο 

ενδεχόμενο σημαντικών αυξήσεων των επενδύσεων στην προδημοτική και δημοτική εκπαίδευση 

για σκοπούς πρόληψης του αναλφαβητισμού ( X =4,73), ενώ ακολουθεί η πρόβλεψη #5 που 

περιγράφει την ανάδειξη του σχολείου σε οργανισμό που μαθαίνει και βελτιώνεται συνεχώς 

( X =4,59).  
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Το γεγονός πάντως ότι ο ιδιαίτερα ψηλός βαθμός επιθυμίας που συγκεντρώνουν όλες 

ανεξαίρετα οι προβλέψεις δεν συνοδεύεται και από ένα ανάλογο βαθμό πιθανότητας να 

πραγματοποιηθούν, υποδηλώνει τη σκληρή δουλειά που πρέπει να γίνει ώστε το ευκταίο να 

καταστεί τελικά και εφικτό και πραγματοποιήσιμο. Από το σύνολο πάντως των 11 προβλέψεων 

μόνο τρεις φαίνεται να ξεχωρίζουν όσον αφορά το σχετικά ψηλό βαθμό πιθανότητας που 

συγκεντρώνουν. Πρόκειται για την πρόβλεψη #2 που προβλέπει μια σημαντική αύξηση των 

επενδύσεων στις κατώτερες βαθμίδες για σκοπούς πρόληψης του αναλφαβητισμού, χωρίς όμως να 

εξασφαλίζει συναίνεση, με βάση τα κριτήρια που έχουν τεθεί.( X =3,87, TA=1,02), την πρόβλεψη 

#1 που αφορά τη συνεχή παραγωγή βελτιωμένων διδακτικών βιβλίων, η οποία εξασφαλίζει 

συναίνεση με οριακές όμως τιμές ( X =3,68, TA=0,99) και την πρόβλεψη #3 που αναφέρεται στη 

μετατροπή των σημερινών επιθεωρητών σε συμβούλους στην οποία δεν επιτυγχάνεται συναίνεση 

( X =3,68, TA=1,10). Όλες οι υπόλοιπες συγκεντρώνουν πολύ πιο χαμηλό βαθμό πιθανότητας να 

πραγματοποιηθούν. 

Άξιο επισήμανσης και γι’ αυτή την κατηγορία είναι το γεγονός ότι ο βαθμός επιθυμίας για 

όλες σχεδόν τις προβλέψεις συνοδεύεται από μικρές τιμές τυπικής απόκλισης, στοιχείο που 

τεκμηριώνει μια σχετική ομοφωνία στις τοποθετήσεις των ειδικών, ενώ αντίθετα ο βαθμός 

πιθανότητας που συγκεντρώνει η συντριπτική πλειοψηφία των προβλέψεων συνοδεύεται από 

σχετικά μεγάλες τιμές τυπικής απόκλισης, κάτι βέβαια που συνιστά ένδειξη διαφορετικών 

εκτιμήσεων μεταξύ των ειδικών όσον αφορά τη παράμετρο που σχετίζεται με τις πιθανότητες 

πραγματοποίησης των προβλέψεων αυτών. Ενδεικτικό είναι εξάλλου και το γεγονός ότι έχουν 

εντοπιστεί στατιστικά σημαντικές διαφορές σε επτά συνολικά προβλέψεις όσον αφορά το βαθμό 

πιθανότητας και σε καμιά όσον αφορά το βαθμό επιθυμίας, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά 

ότι οι ειδικοί διαφωνούν μεταξύ τους περισσότερο στο βαθμό πιθανότητας παρά στο βαθμό 

επιθυμίας να πραγματοποιηθούν οι διάφορες προβλέψεις. 

Μά
ριο
ς Σ

. Σ
τυ
λια
νίδ
ης



 

 265 

Σε αντίθεση εξάλλου με την προηγούμενη κατηγορία προβλέψεων φαίνεται ότι ο 

συντελεστής συσχέτισης Pearson δεν επιβεβαιώνει στην κατηγορία αυτή σχεδόν καμιά στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση μεταξύ του βαθμού πιθανότητας και του βαθμού επιθυμίας. Η μόνη 

πρόβλεψη για την οποία επιβεβαιώνεται ότι όσο αυξάνεται ο βαθμός πιθανότητας να 

πραγματοποιηθεί αυξάνεται και ο βαθμός επιθυμίας για πραγματοποίησή της είναι η πρόβλεψη #7 

που αναφέρεται στο ενδεχόμενο δημιουργίας φορέα σχεδιασμού, εισαγωγής και στήριξης 

καινοτομιών (r=0,47, n=36, p<0.01). 

Ξένοι εμπειρογνώμονες 

Και σε αυτή την κατηγορία των προβλέψεων παρουσιάζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό 

ομοιογένεια στον τρόπο που είχαν απαντήσει οι ξένοι ειδικοί στο βαθμό επιθυμίας, ενώ στο βαθμό 

πιθανότητας παρουσιάζεται επίσης ομοιογένεια αλλά σε μικρότερο βαθμό (Βλέπε Παράρτημα ΙΔ). 

Στο βαθμό πιθανότητας παρουσιάζεται εύρος τιμών μικρότερο ή ίσο από τη μονάδα σε οκτώ 

προβλέψεις, ενώ μόνο σε τρεις προβλέψεις το εύρος ισούται με δύο μονάδες. Στο βαθμό επιθυμίας 

το εύρος είναι μικρότερο ή ίσο με μια μονάδα και στις έντεκα προβλέψεις που περιείχε η 

κατηγορία αυτή. 

Η σύγκριση εξάλλου των τιμών που έδιναν οι ξένοι ειδικοί με τις τιμές που έδιναν οι 

Κύπριοι ειδικοί στη βάση των στοιχείων που περιέχονται στο πιο πάνω παράρτημα και με 

κριτήριο πάντοτε την απόσταση του μέσου όρου και της διαμέσου των επιλογών των Κυπρίων 

από το εύρος των τιμών που έδιναν οι ξένοι, επιβεβαιώνει και για την κατηγορία αυτή μια σχετική 

σύγκλιση στις απόψεις. Όσον αφορά το βαθμό πιθανότητας δεν καταγράφεται καμιά απόκλιση, 

ενώ στο βαθμό επιθυμίας εντοπίζονται αποκλίσεις σε δύο περιπτώσεις. Η πρώτη αφορά την 

πρόβλεψη #3, όπου οι Κύπριοι θεωρούσαν σε ελαφρώς μεγαλύτερο βαθμό επιθυμητή τη 

μετατροπή των σημερινών επιθεωρητών σε συμβούλους (Τιμές ξένων=4,4,ελλείπουσα, X  

Κυπρίων=4,32, Διάμεσος Κυπρίων=5). Η δεύτερη απόκλιση καταγράφεται στην πρόβλεψη #11, 

όπου αυτή τη φορά οι Κύπριοι παρουσιάζονταν να επιθυμούν σε ελαφρώς μικρότερο βαθμό το 
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ενδεχόμενο εκτενών διασυνδέσεων των σχολείων με ερευνητικά κέντρα (Τιμές ξένων=5,5,5, X  

Κυπρίων=4,19, Διάμεσος Κυπρίων=4).  

 

Κατηγορία ΙΓ: Προβλέψεις που δεν εμπίπτουν στις προηγούμενες κατηγορίες 

Στον Πίνακα 4.48 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των δύο τελευταίων γύρων όσον 

αφορά το βαθμό πιθανότητας να πραγματοποιηθούν οι προβλέψεις της κατηγορίας αυτής. Και 

στον πίνακα αυτό οι προβλέψεις ομαδοποιούνται ανάλογα με την επίτευξη ή όχι συναίνεσης. 

Πίνακας 4.48 

Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις του βαθμού πιθανότητας των προβλέψεων της Κατηγορίας ΙΓ σε κάθε 

γύρο 

α/α Προβλέψεις Β΄ Γύρος Γ΄ Γύρος 

X  TA X  TA 

Συναίνεση1 από το Β΄ Γύρο 

5 Υποχρέωση όσων φορέων παρέχουν εκπαίδευση να ακολουθούν την 

εκπαιδευτική πολιτική του κράτους 

3,53 0,88 3,45 0,81 

7 Ανάθεση καθηκόντων παιδαγωγικού συμβούλου στους βοηθούς διευθυντές 3,42 0,95 3,36 0,99 

Συναίνεση στο Γ΄ Γύρο 

10 Πρόσκτηση δύναμης από τις εκπαιδευτικές οργανώσεις που τους επιτρέπει να 

επηρεάζουν τη λήψη σημαντικών αποφάσεων  

3,50 0,96 3,48 0,93 

8 Υψηλές οικονομικές αποδοχές των εκπαιδευτικών 3,08 1,02 3,21 0,95 

1 Προσμέτρηση ενιαίων εξετάσεων για σκοπούς εισαγωγής στα πανεπιστήμια 3,68 1,14 3,78 0,97 

Μη επίτευξη συναίνεσης 

3 Δημιουργία επιστημονικού επαγγελματικού συνδέσμου των διευθυντών 

σχολείου 

3,66 1,21 3,74 1,04 

16 Μετάθεση ευθυνών από τους εκπαιδευτικούς στο Υπουργείο και αντίστροφα 3,21 1,17 3,28 1,05 

14 Κυριαρχία δημοσιοϋπαλληλικής νοοτροπίας μεταξύ των εκπαιδευτικών 3,37 1,15 3,38 1,07 

15 Κυριαρχία αδιαφορίας στη μάζα των εκπαιδευτικών 3,13 1,19 3,18 1,07 

4 Ελεύθερη πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 3,35 1,17 3,35 1,12 

12 Τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας μαθητών με ειδικούς για διάφορα θέματα 3,32 1,08 3,45 1,13 

9 Σοβαρές διαμάχες μεταξύ εκπαιδευτικών, γονιών και κυβέρνησης 3,18 1,30 3,33 1,16 

2 Συνύπαρξη του πολυδύναμου δασκάλου στο δημοτικό με πολλές νέες 

ειδικότητες 

3,39 1,24 3,46 1,21 

13 Δημιουργία διεξόδων έτσι που οι έμπειροι εκπαιδευτικοί που προάγονται να 

μην απομακρύνονται από τη διδασκαλία 

3,21 1,26 3,31 1,24 

6 Εισαγωγή του θεσμού των σχολικών λεωφορείων  3,15 1,35 3,35 1,25 

11 Αχρήστευση μεταρρυθμίσεων λόγω ισχυρών αντιστάσεων των εκπαιδευτικών  3,20 1,36 3,13 1,28 
1 
Κριτήριο συναίνεσης: TA<1,00 

 

Με βάση το κριτήριο της τυπικής απόκλισης (TA<1,00) φαίνεται να επιτυγχάνεται 

συναίνεση μόνο σε πέντε από τις δεκαέξι συνολικά προβλέψεις που περιλαμβάνει η κατηγορία 
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αυτή, όσον αφορά το βαθμό πιθανότητας να επαληθευθούν. Από το δεύτερο γύρο επιτυγχάνεται 

συναίνεση σε δύο προβλέψεις, ενώ στον επόμενο γύρο γίνεται κατορθωτή η συναίνεση για άλλες 

τρεις προβλέψεις. Για τη μεγάλη πλειοψηφία των προβλέψεων όμως δεν φαίνεται να 

επιτυγχάνεται συναίνεση. 

Με την εφαρμογή και του δεύτερου κριτηρίου για την επίτευξη συναίνεσης (ANOVA) δεν 

παρουσιάζεται διαφοροποίηση στις προβλέψεις που εξασφαλίζουν συναίνεση, όπως αυτές έχουν 

παρουσιαστεί στον Πίνακα 4.48. Αυτό συμβαίνει, παρά το γεγονός ότι το ANOVA αποκάλυψε 

στατιστικά σημαντικές διακυμάνσεις στο βαθμό πιθανότητας τριών προβλέψεων, όπως 

παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα. Επειδή όμως ο έλεγχος Scheffe δεν επιβεβαίωσε 

στατιστικά σημαντικές διαφορές σε καμιά περίπτωση, τα αποτελέσματα όσον αφορά την επίτευξη 

συναίνεσης παραμένουν τελικά αναλλοίωτα. 

Πίνακας 4.49 

Αποτελέσματα ANOVA που αφορούν τον τελικό βαθμό πιθανότητας των προβλέψεων της Κατηγορίας ΙΓ 

α/α Προβλέψεις F df
1
 df

2
 p 

5 Υποχρέωση όσων φορέων παρέχουν εκπαίδευση να ακολουθούν την 

εκπαιδευτική πολιτική του κράτους 

3,18 4 35 0,03 

10 Πρόσκτηση δύναμης από τις εκπαιδευτικές οργανώσεις που τους επιτρέπει να 

επηρεάζουν τη λήψη σημαντικών αποφάσεων 

3,24 4 35 0,02 

12 Τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας μαθητών με ειδικούς  2,73 4 35 0,05 
1 
Βαθμοί ελευθερίας μεταξύ ομάδων         

2 
Βαθμοί ελευθερίας εντός ομάδων 

 

Διερευνώντας τη διαφοροποίηση των επιλογών από το δεύτερο στον τρίτο γύρο, με τη 

βοήθεια του συντελεστή συσχέτισης Pearson και των μεταβλητών χ και ψ, έχει εντοπιστεί 

στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση σε δύο δηλώσεις. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται 

διαφοροποίηση της αρχικής επιλογής, όταν αυτή διέφερε από τη διάμεσο των επιλογών της 

ομάδας, στη δήλωση #5 που αναφέρεται στην υποχρέωση των φορέων που παρέχουν εκπαίδευση 

να ακολουθούν την επίσημη εκπαιδευτική πολιτική (r=0,47, n=40, p<0,05) και τη δήλωση #7 που 

αφορά την ανάθεση καθηκόντων συμβούλου στο βοηθό διευθυντή (r=0,34, n=38, p<0,05). 
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Τελικά αποτελέσματα 

Τα τελικά αποτελέσματα που αφορούν το βαθμό πιθανότητας των προβλέψεων της 

Κατηγορίας ΙΓ φαίνονται στον Πίνακα 4.52. Οι προβλέψεις ιεραρχούνται σύμφωνα με το βαθμό 

πιθανότητας της κάθε μιας, ομαδοποιημένες όμως ανάλογα με την επίτευξη ή όχι συναίνεσης, 

σύμφωνα με τα προκαθορισμένα κριτήρια. Επιπρόσθετα παρουσιάζεται ο βαθμός επιθυμίας για 

πραγματοποίηση κάθε πρόβλεψης. 

Πίνακας 4.50 

Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις του τελικού βαθμού πιθανότητας και επιθυμίας των προβλέψεων της 

Κατηγορίας ΙΓ 

α/α Προβλέψεις Πιθανότητα Επιθυμία 

X  TA X  TA 

Με συναίνεση1 

1 Προσμέτρηση αποτελεσμάτων ενιαίων εξετάσεων για σκοπούς εισαγωγής στα 

πανεπιστήμια 

3,78 0,97 4,03 0,94 

10 Πρόσκτηση δύναμης από τις εκπαιδευτικές οργανώσεις που τους επιτρέπει να 

επηρεάζουν τη λήψη σημαντικών αποφάσεων  

3,48 0,93 2,19 1,31 

5 Υποχρέωση όσων φορέων παρέχουν εκπαίδευση να ακολουθούν την 

εκπαιδευτική πολιτική του κράτους 

3,45 0,81 3,76 0,93 

7 Ανάθεση καθηκόντων παιδαγωγικού συμβούλου στους βοηθούς διευθυντές 3,36 0,99 3,78 0,75 

8 Υψηλές οικονομικές αποδοχές των εκπαιδευτικών 3,21 0,95 3,70 0,81 

Χωρίς συναίνεση 

3 Δημιουργία επιστημονικού επαγγελματικού συνδέσμου των διευθυντών  3,74 1,04 3,76 1,14 

2 Συνύπαρξη πολυδύναμου δασκάλου στο δημοτικό με πολλές νέες ειδικότητες 3,46 1,21 3,86 0,92 

12 Τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας μαθητών με ειδικούς για διάφορα θέματα 3,45 1,13 3,92 1,04 

14 Κυριαρχία δημοσιοϋπαλληλικής νοοτροπίας μεταξύ των εκπαιδευτικών 3,38 1,07 1,62 1,01 

4 Ελεύθερη πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 3,35 1,12 3,65 1,23 

6 Εισαγωγή του θεσμού των σχολικών λεωφορείων  3,35 1,25 4,32 0,78 

9 Σοβαρές διαμάχες μεταξύ εκπαιδευτικών, γονιών και κυβέρνησης 3,33 1,16 1,62 1,04 

13 Δημιουργία διεξόδων έτσι που οι έμπειροι εκπαιδευτικοί που προάγονται να 

μην απομακρύνονται από τη διδασκαλία 

3,31 1,24 4,16 0,80 

16 Μετάθεση ευθυνών από τους εκπαιδευτικούς στο Υπουργείο και αντίστροφα 3,28 1,05 1,49 0,99 

15 Κυριαρχία αδιαφορίας στη μάζα των εκπαιδευτικών 3,18 1,07 1,46 0,96 

11 Αχρήστευση μεταρρυθμίσεων λόγω ισχυρών αντιστάσεων των εκπαιδευτικών  3,13 1,28 1,57 0,83 
1
 Συναίνεση στο βαθμό πιθανότητας (κριτήρια: TA<1,00 και ANOVA) 

* Εντοπισμός στατιστικά σημαντικών διαφορών με ANOVA και Scheffe 

 

Από όλες τις πιο πάνω προβλέψεις μόνο δύο καταφέρνουν τελικά να συγκεντρώσουν 

σχετικά ψηλό βαθμό πιθανότητας να πραγματοποιηθούν. Η πρώτη από αυτές είναι η πρόβλεψη #1 

η οποία αναφέρεται στο ενδεχόμενο προσμέτρησης των αποτελεσμάτων των ενιαίων για σκοπούς 

εισαγωγής στα πανεπιστήμια ( X =3,78, TA=0,97), και έχει καταταγεί στην πρώτη ομάδα 
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(επίτευξη συναίνεσης). Η ίδια συγκεντρώνει ταυτόχρονα και ιδιαίτερα ψηλό βαθμό επιθυμίας 

( X =4,03, TA=0,94). Η δεύτερη πιο πιθανή πρόβλεψη κατατάσσεται στη δεύτερη ομάδα (μη 

επίτευξη συναίνεσης), και είναι η πρόβλεψη #3 που αναφέρεται στη δημιουργία επιστημονικού 

επαγγελματικού συνδέσμου των διευθυντών ( X =3,74, TA=1,4). Η πρόβλεψη αυτή συγκεντρώνει 

σχετικά ψηλό βαθμό επιθυμίας, ο οποίος όμως συνοδεύεται και από ψηλή τιμή τυπικής απόκλισης 

( X =3,76, TA=1,14). 

Από τις υπόλοιπες προβλέψεις που δεν καταφέρνουν να συγκεντρώσουν ψηλό βαθμό 

πιθανότητας ξεχωρίζουν μερικές οι οποίες συγκεντρώνουν ιδιαίτερα ψηλό βαθμό επιθυμίας. 

Ανάμεσα σε αυτές περιλαμβάνονται η πρόβλεψη #6 που αναφέρεται στο ενδεχόμενο εισαγωγής 

του θεσμού των σχολικών λεωφορείων ( X =4,32, TA=0,78), η πρόβλεψη #13 που αφορά τη 

δημιουργία διεξόδων ώστε οι έμπειροι εκπαιδευτικοί που προάγονται να μην εγκαταλείπουν τη 

διδασκαλία όταν το επιθυμούν ( X =4,16, TA=0,80), και η πρόβλεψη #12 που αναφέρεται στο 

ενδεχόμενο λειτουργίας τηλεφωνικής γραμμής επικοινωνίας μαθητών με ειδικούς για διάφορα 

θέματα ( X =3,92, TA=1,04). 

Ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει και μια σειρά άλλων προβλέψεων οι οποίες ενώ 

συγκεντρώνουν μεσαίο βαθμό πιθανότητας να συμβούν, συγκεντρώνουν πολύ χαμηλό βαθμό 

επιθυμίας. Ανάμεσα σε αυτές περιλαμβάνονται η πρόβλεψη #15 για κυριαρχία της αδιαφορίας στη 

μάζα των εκπαιδευτικών ( X =1,46), η πρόβλεψη #16 για μετάθεση ευθυνών από τους 

εκπαιδευτικούς στο Υπουργείο ( X =1,49), η πρόβλεψη #11 για αχρήστευση μεταρρυθμίσεων 

λόγω των ισχυρών αντιστάσεων των εκπαιδευτικών ( X =1,57), η πρόβλεψη #9 για σοβαρές 

διαμάχες μεταξύ εκπαιδευτικών, γονιών και κυβέρνησης ( X =1,62), και η πρόβλεψη #14 για 

κυριαρχία της δημοσιοϋπαλληλικής νοοτροπίας μεταξύ των εκπαιδευτικών ( X =1,62). Πρόκειται 

φυσικά για προβλέψεις των οποίων ο χαμηλός βαθμός επιθυμίας που συγκέντρωσαν ήταν λίγο 

πολύ αναμενόμενος λόγω των εμφανών αρνητικών συνεπειών που όλες έχουν για την εκπαίδευση. 
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Η διαπίστωση πάντως ότι οι προβλέψεις αυτές όχι μόνο δεν συνοδεύονται από χαμηλό βαθμό 

πιθανότητας να πραγματοποιηθούν αλλά συγκεντρώνουν και βαθμούς πιθανότητας που 

βρίσκονται πάνω ακόμα από τη μέση τιμή της κλίμακας που χρησιμοποιήθηκε για προσδιορισμό 

του βαθμού πιθανότητας (1-5) είναι λογικό να δημιουργεί κάποιες ανησυχίες.  

Αξιοπρόσεκτος είναι επίσης ο βαθμός πιθανότητας που συγκεντρώνει η πρόβλεψη #4 για 

ελεύθερη πρόσβαση χωρίς εξετάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ο οποίος συνοδεύεται από 

αρκετά ψηλή τυπική απόκλιση ( X =3,35, TA=1,12). Σχολιάζοντας την πρόβλεψη αυτή ένας από 

τους συμμετέχοντες, αφού επεσήμανε το γεγονός ότι «δεν έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε 

στους μαθητές τόσες θέσεις», πρόσθεσε χαρακτηριστικά ότι «θα χρειαστούν πολύ περισσότερα 

χρόνια για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος». Φαίνεται όμως ότι δεν συμμερίζονται όλοι αυτή την 

άποψη, αφού αν συμφωνούσαν με κάτι τέτοιο θα έδιναν πολύ μικρότερο βαθμό πιθανότητας να 

συμβεί η πρόβλεψη αυτή. Το γεγονός ότι ο βαθμός που έδωσαν τελικά πλησιάζει κάπως το όριο 

των 3,50 δείχνει ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν θεωρείται απίθανο. 

Λιγότερο πιθανό όμως αλλά και με πιο έντονες διαφορές μεταξύ των ειδικών 

παρουσιάζεται το ενδεχόμενο αχρήστευσης αξιόλογων μεταρρυθμίσεων λόγω ισχυρών 

αντιστάσεων από μέρους των εκπαιδευτικών ( X =3,13, TA=1,28), όπως αναφέρεται στην 

πρόβλεψη #11. Κάποιος μάλιστα μπορεί να παρατηρήσει και μια μικρή διαφορά στο βαθμό 

πιθανότητας που συγκέντρωσε το πρόβλημα #8, στη δεύτερη ενότητα της παρουσίασης των 

αποτελεσμάτων, το οποίο περιέγραφε την προβολή εμποδίων σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις από 

ένα ισχυρό συνδικαλιστικό κίνημα ( X =3,56, TA=1,16). Ο κάπως ψηλότερος όμως βαθμός 

πιθανότητας που συγκέντρωσε το πρόβλημα αυτό σε σύγκριση με την αντίστοιχη πρόβλεψη 

οφείλεται μάλλον στο λεκτικό των δηλώσεων. Το πρόβλημα #8 κάνει λόγο για εμπόδια στις 

μεταρρυθμίσεις, ενώ η πρόβλεψη #11 αναφέρεται σε αχρήστευση μεταρρυθμίσεων, κάτι ασφαλώς 

που συνιστά ένα βήμα πέρα από την απλή παρεμβολή εμποδίων, και ως τέτοιο δικαιολογείται να 

συγκεντρώνει ελαφρώς διαφοροποιημένο βαθμό πιθανότητας να συμβεί. 
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Ενδιαφέρον παρουσιάζει στην κατηγορία αυτή και ο εντοπισμός στατιστικά σημαντικών 

διακυμάνσεων, με το ANOVA, στο βαθμό επιθυμίας της πρόβλεψης #3 που προβλέπει τη 

δημιουργία επιστημονικού επαγγελματικού συνδέσμου των διευθυντών. Ο έλεγχος πολλαπλής 

σύγκρισης Scheffe όμως δεν εντόπισε στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των διαφόρων 

υποομάδων. 

 Με τον υπολογισμό τέλος του συντελεστή συσχέτισης Pearson έχουν εντοπιστεί έξι 

συνολικά από τις δεκαέξι προβλέψεις της κατηγορίας αυτής να παρουσιάζουν στατιστικά 

σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του βαθμού πιθανότητας και του βαθμού επιθυμίας να 

πραγματοποιηθούν. Οι προβλέψεις αυτές φαίνονται στον Πίνακα 4.51. 

 

Πίνακας 4.51 

Συντελεστές συσχέτισης Pearson του βαθμού πιθανότητας και επιθυμίας των προβλέψεων της Κατηγορίας ΙΓ 

α/α Προβλέψεις r n p 

5 Υποχρέωση όσων φορέων παρέχουν εκπαίδευση να ακολουθούν την εκπαιδευτική 

πολιτική του κράτους 

0,62 36 0,00 

4 Ελεύθερη πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 0,49 36 0,00 

2 Συνύπαρξη πολυδύναμου δασκάλου στο δημοτικό με πολλές νέες ειδικότητες 0,43 35 0,01 

3 Δημιουργία επιστημονικού επαγγελματικού συνδέσμου των διευθυντών  0,43 35 0,01 

12 Τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας μαθητών με ειδικούς για διάφορα θέματα 0,35 34 0,04 

6 Εισαγωγή του θεσμού των σχολικών λεωφορείων  0,33 36 0,05 

 

Για όλες τις πιο πάνω προβλέψεις όσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να 

πραγματοποιηθούν τόσο μεγαλύτερη είναι και η επιθυμία πραγματοποίησής τους. Η ισχυρότερη 

όμως θετική συσχέτιση καταγράφεται στην πρόβλεψη #5 που αναφέρεται στην υποχρέωση όσων 

παρέχουν εκπαίδευση να ακολουθούν την εκπαιδευτική πολιτική του κράτους (r=0,62, n=36, 

p<0,001). 

 

Ξένοι εμπειρογνώμονες 

Και σε αυτή την κατηγορία των προβλέψεων παρουσιάζεται σχετική ομοιογένεια στον 

τρόπο που είχαν απαντήσει οι ξένοι ειδικοί. Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιέχονται στο 
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Παράρτημα ΙΔ το εύρος των τιμών που δόθηκαν για το βαθμό πιθανότητας είναι μικρότερο ή ίσο 

από τη μονάδα σε δεκατρείς προβλέψεις, ενώ μόνο σε τρεις προβλέψεις το εύρος ισούται με δύο 

μονάδες. Στο βαθμό επιθυμίας το εύρος είναι μικρότερο ή ίσο με μια μονάδα σε εννέα προβλέψεις 

και ίσο με δύο μονάδες σε επτά προβλέψεις. 

Η σύγκριση επίσης των τιμών που έδιναν οι ξένοι ειδικοί με τις τιμές που έδιναν οι 

Κύπριοι ειδικοί στη βάση των στοιχείων που περιέχονται στο πιο πάνω παράρτημα και με 

κριτήριο πάντοτε την απόσταση του μέσου όρου και της διαμέσου των επιλογών των Κυπρίων 

από το εύρος των τιμών που έδιναν οι ξένοι, επιβεβαιώνει και για την κατηγορία αυτή μια σχετική 

σύγκλιση στις απόψεις. Όσον αφορά το βαθμό πιθανότητας καταγράφονται μόνο δύο αποκλίσεις 

από τις οποίες η πρώτη εντοπίζεται στην πρόβλεψη #4, όπου οι Κύπριοι θεωρούσαν περισσότερο 

πιθανό το ενδεχόμενο ελεύθερης πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Τιμές ξένων=2,2,3, X  

Κυπρίων=3,35, Διάμεσος Κυπρίων=3,5). Η δεύτερη απόκλιση στο βαθμό πιθανότητας 

καταγράφεται στην πρόβλεψη #16, όπου και πάλι οι Κύπριοι θεωρούν περισσότερο πιθανό το 

ενδεχόμενο μετάθεσης ευθυνών από τους εκπαιδευτικούς στο αρμόδιο υπουργείο και αντίστροφα 

(Τιμές ξένων=2,2,ελλείπουσα, X  Κυπρίων=3,28, Διάμεσος Κυπρίων=3).  

Αναφορικά με το βαθμό επιθυμίας καταγράφονται δύο αποκλίσεις. Η πρώτη αφορά την 

πρόβλεψη #3, όπου οι Κύπριοι παρουσιάζονται να επιθυμούν λιγότερο τη δημιουργία 

επιστημονικού συνδέσμου των διευθυντών σχολείου (Τιμές ξένων=5,5,5, X  Κυπρίων=3,76, 

Διάμεσος Κυπρίων=4). Η δεύτερη απόκλιση εντοπίζεται στην πρόβλεψη #4, όπου οι Κύπριοι 

δείχνουν να επιθυμούν περισσότερο την ελεύθερη πρόσβαση χωρίς εξετάσεις στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση (Τιμές ξένων=2,3,2, X  Κυπρίων=3,65, Διάμεσος Κυπρίων=4).  
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Συνολική κρίση των 12 Κατηγοριών 

Όλες οι κατηγορίες, εκτός από την τελευταία που περιείχε δηλώσεις από διάφορες 

περιοχές, είχαν επίσης κριθεί συνοπτικά υπό μορφή δηλώσεων από την ομάδα των ειδικών με 

βάση τις ακόλουθες τρεις ερωτήσεις για κάθε δήλωση: 

1. Ποιος είναι ο βαθμός πιθανότητας να είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του κυπριακού 

σχολείου μέχρι το έτος 2020; 

2. Ποιος είναι ο βαθμός επιθυμίας να είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του κυπριακού 

σχολείου; 

3. Ποιος είναι ο βαθμός επίδρασης που εκτιμάτε ότι θα έχει στο κυπριακό εκπαιδευτικό 

σύστημα η πραγματοποίηση αυτού που αναφέρει η δήλωση; 

 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα με σειροθετημένες τις 12 

κατηγορίες ή χαρακτηριστικά του μελλοντικού σχολείου, σύμφωνα με το βαθμό πιθανότητας που 

συγκέντρωσαν. 

Πίνακας 4.52 

Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις του βαθμού πιθανότητας, επιθυμίας και επίδρασης των 12 κατηγοριών 

 Κατηγορίες Προβλέψεων Πιθανότητα Επιθυμία Επίδραση 

X  TA X  TA X  TA 

ΣΤ Αύξηση της μαθητικής παραβατικότητας 3,83
*
 0,78 1,15

*
 0,36 2,58

*
 1,47 

Γ Συμπόρευση με το ευρωπαϊκό σχολείο 3,80 0,82 4,23 0,77 3,85 0,89 

Ζ Έμφαση στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 3,73 0,72 4,45 0,81 4,10 0,93 

Β Σύγκλιση του σχολείου με την κοινωνία της πληροφορίας 3,73 0,82 4,18 0,68 3,98 0,77 

Η Έμφαση στη συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 3,70 0,76 4,80 0,41 4,43 0,78 

Α Επιδράσεις από το χώρο της ελεύθερης οικονομίας 3,56 0,84 3,18 1,14 3,30 1,02 

Δ Ανασχεδιασμός της λειτουργίας του σχολείου 3,40 0,67 4,38 0,81 3,95 0,90 

Ι Άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία των πολιτών 3,23 0,90 4,31 0,83 3,79 0,86 

Θ Ενίσχυση γραφειοκρατιστικών προσεγγίσεων 3,18 0,78 1,35 0,62 2,58 1,26 

ΙΑ Ανοίγματα του σχολείου στην Τουρκοκυπρ. κοινότητα 3,13 0,79 3,98 1,19 3,50 1,06 

ΙΒ Ανάδειξη του σχολείου σε οργανισμό που καινοτομεί και 

αναπτύσσεται συνεχώς 

2,95 0,88 4,73 0,45 4,15 0,95 

Ε Αυτονομία της σχολικής μονάδας 2,85 0,80 4,13 1,02 3,68 1,00 

*
  Κλίμακα: 1=ελάχιστος βαθμός,  5=μέγιστος βαθμός 
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Με βάση τα στοιχεία του πιο πάνω πίνακα προκύπτει κατ΄αρχήν ότι τα έξι πιθανότερα 

χαρακτηριστικά του μελλοντικού κυπριακού σχολείου είναι τα ακόλουθα: 

1. Αύξηση της μαθητικής παραβατικότητας ( X =3,83) 

2. Συμπόρευση με το ευρωπαϊκό σχολείο ( X =3,80) 

3. Έμφαση στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου ( X =3,73) 

4. Σύγκλιση του σχολείου με την κοινωνία της πληροφορίας ( X =3,73) 

5. Έμφαση στη συνεχή επιμόρφωση ( X =3,70) 

6. Επιδράσεις από το χώρο της ελεύθερης οικονομίας ( X =3,56) 

 

 

Τα έξι πιο επιθυμητά χαρακτηριστικά του μελλοντικού κυπριακού σχολείου είναι: 

1. Έμφαση στη συνεχή επιμόρφωση ( X =4,80) 

2. Ανάδειξη του σχολείου σε οργανισμό που καινοτομεί συνεχώς ( X =4,73) 

3. Έμφαση στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου ( X =4,45) 

4. Ανασχεδιασμός της λειτουργίας του σχολείου ( X =4,38) 

5. Άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία των πολιτών ( X =4,31) 

6. Συμπόρευση με το ευρωπαϊκό σχολείο ( X =4,23) 

 

Τα έξι χαρακτηριστικά που θα έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση είναι τα ακόλουθα: 

1. Έμφαση στη συνεχή επιμόρφωση ( X =4,43) 

2. Ανάδειξη του σχολείου σε οργανισμό που καινοτομεί συνεχώς ( X =4,15) 

3. Έμφαση στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου ( X =4,10) 

4. Σύγκλιση του σχολείου με την κοινωνία της πληροφορίας ( X =3,98) 

5. Ανασχεδιασμός της λειτουργίας του σχολείου ( X =3,95) 

6. Συμπόρευση με το ευρωπαϊκό σχολείο ( X =3,85) 

  

Με βάση τα προηγούμενα στοιχεία προκύπτει ότι η κατηγορία που συγκεντρώνει τις 

περισσότερες πιθανότητες να είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του κυπριακού σχολείου μέχρι το 

2020 περιγράφει ταυτόχρονα και το πλέον ανεπιθύμητο να παρουσιαστεί χαρακτηριστικό. 

Πρόκειται για την κατηγορία Στ που αναφέρεται στην αύξηση της μαθητικής παραβατικότητας, η 

οποία συγκεντρώνει τον πιο ψηλό βαθμό πιθανότητας ( X =3,83) αλλά και τον πιο χαμηλό βαθμό 

επιθυμίας ( X =1,15), ενώ ο βαθμός επίδρασης της στο εκπαιδευτικό σύστημα περιορίζεται σε 

σχετικά χαμηλές τιμές ( X =2,58). Φαίνεται όμως ότι η εκτίμηση των συμμετεχόντων για το βαθμό 

επίδρασης της πιο πάνω κατηγορίας συνοδεύεται από ισχυρές διαφωνίες, αν υπολογίσει κανείς 

την πολύ μεγάλη τυπική απόκλιση που συνοδεύει το βαθμό αυτό (TA=1,47). 
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Όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες που συγκεντρώνουν σχετικά ψηλό βαθμό πιθανότητας 

συγκεντρώνουν ταυτόχρονα και πολύ ψηλό βαθμό επιθυμίας αλλά και επίδρασης. Αυτές είναι η 

κατηγορία Γ που αφορά τη συμπόρευση με το ευρωπαϊκό σχολείο ( X  πιθανότητας=3,80, X  

επιθυμίας=4,23, X  επίδρασης=3,85), η κατηγορία Ζ που περιγράφει την έμφαση στην αξιολόγηση 

του εκπαιδευτικού έργου ( X  πιθανότητας=3,73, X  επιθυμίας=4,45, X  επίδρασης=4,10), η 

κατηγορία Β που αναφέρεται στη σύγκλιση του σχολείου με την κοινωνία της πληροφορίας ( X  

πιθανότητας=3,73, X  επιθυμίας=4,18, X  επίδρασης=3,98) και η κατηγορία Η που κάνει λόγο για 

έμφαση στη συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ( X  πιθανότητας=3,70, X  επιθυμίας=4,80, X  

επίδρασης=4,43). Βασικό επίσης χαρακτηριστικό και στις τέσσερις προηγούμενες περιπτώσεις 

είναι ότι ο βαθμός επιθυμίας παρουσιάζεται να είναι αρκετά ψηλότερος από το βαθμό 

πιθανότητας. 

Η επόμενη στη σειρά κατηγορία, σύμφωνα με το βαθμό πιθανότητας που συγκεντρώνει 

είναι η κατηγορία Α η οποία αναφέρεται στις επιδράσεις από το χώρο της ελεύθερης οικονομίας. 

Το στοιχείο που διαφοροποιεί την κατηγορία αυτή τόσο από τις τέσσερις προηγούμενες 

κατηγορίες όσο και από τις δύο επόμενες είναι ο μειωμένος βαθμός επιθυμίας που συγκεντρώνει 

( X =3,18), ο οποίος βρίσκεται αρκετά πιο κάτω από τον αντίστοιχο βαθμό πιθανότητας ( X =3,56). 

Οι δύο επόμενες κατηγορίες σύμφωνα με το βαθμό πιθανότητας που συγκέντρωσαν είναι η 

κατηγορία Δ που αναφέρεται στον ανασχεδιασμό της λειτουργίας του σχολείου ( X  

πιθανότητας=3,40, X  επιθυμίας=4,38, X  επίδρασης=3,95),  και η κατηγορία Ι που περιγράφει το 

άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία των πολιτών ( X  πιθανότητας=3,23, X  επιθυμίας=4,31, X  

επίδρασης=3,79). 

Βαθμό πιθανότητας οριακά πιο πάνω από τη μέση τιμή της κλίμακας που 

χρησιμοποιήθηκε (1-5) συγκεντρώνουν η κατηγορία Θ που αναφέρεται στην ενίσχυση της 

γραφειοκρατίας ( X =3,18) και η κατηγορία ΙΑ που περιγράφει τα ανοίγματα του σχολείου στην 
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τουρκοκυπριακή κοινότητα ( X =3,13), με την πρώτη να συγκεντρώνει επίσης πολύ χαμηλό βαθμό 

επιθυμίας ( X =1,35) και σχετικά χαμηλό βαθμό επίδρασης ( X =2,58) και τη δεύτερη να 

παρουσιάζει ψηλό βαθμό επιθυμίας ( X =3,98) και μεσαίο βαθμό επίδρασης ( X =3,50). Βαθμό 

πιθανότητας εξάλλου οριακά πιο κάτω από τη μέση τιμή της κλίμακας συγκεντρώνει η κατηγορία 

ΙΒ που περιγράφει την ανάδειξη του σχολείου σε οργανισμό που καινοτομεί και αναπτύσσεται 

συνεχώς ( X =2,95) και η κατηγορία Ε που αναφέρεται στην αυτονομία της σχολικής μονάδας 

( X =2,85). Και οι δύο όμως συγκεντρώνουν ψηλό βαθμό επιθυμίας ( X =4,73 και X =4,13 

αντίστοιχα), με την πρώτη να συγκεντρώνει επίσης ψηλότερο βαθμό επίδρασης από τη δεύτερη 

(4,15 έναντι 3,68).  

Τα πιο πάνω ευρήματα συνοψίζονται στα επόμενα τρία γραφήματα που παρουσιάζουν το 

μέσο όρο των βαθμών πιθανότητας, επιθυμίας και επίδρασης του κάθε χαρακτηριστικού που 

περιγράφουν οι δώδεκα κατηγορίες, ενώ σε κάθε περίπτωση ακολουθεί περαιτέρω διερεύνηση της 

σχέσης μεταξύ των αντίστοιχων κάθε φορά μεταβλητών. 

Στο Γράφημα 4.2 μπορούμε να επισημάνουμε καταρχήν ότι, ενώ οι μέσοι όροι για το 

βαθμό επιθυμίας κυμαίνονταν για τα εννέα τουλάχιστο από τα δώδεκα χαρακτηριστικά μεταξύ 

του 4 και του 5 στην κλίμακα 1-5, οι αντίστοιχοι μέσοι όροι για το βαθμό πιθανότητας ήταν 

χαμηλότεροι, αφού σε όλες τις περιπτώσεις ήταν κάτω από το 4. Ενώ επίσης στην περίπτωση του 

βαθμού πιθανότητας είναι συγκεντρωμένες όλες οι τιμές μεταξύ του 3 και του 4, με εξαίρεση τα 

χαρακτηριστικά για το αυτόνομο σχολείο (Ε) και το σχολείο που καινοτομεί συνεχώς (ΙΒ), στην 

περίπτωση του βαθμού επιθυμίας οι τιμές κυμαίνονται σε όλο το εύρος της κλίμακας με την 

πλειοψηφία βέβαια να βρίσκεται στην κορυφή. Εξαίρεση αποτελούν το χαρακτηριστικό που 

αναφέρεται στο μοντέλο της ελεύθερης οικονομίας (Α), το οποίο εξασφαλίζει μεσαία τιμή, και τα 

χαρακτηριστικά της γραφειοκρατίας (Θ) και της μαθητικής παραβατικότητας (ΣΤ) που κρίνονται 

ουσιαστικά ως ανεπιθύμητα. 
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Γράφημα 4.2

Μέσοι όροι βαθμού πιθανότητας και βαθμού επιθυμίας για τα 12 

χαρακτηριστικά

ΙΒ

ΙΑ

Ι

Θ

Η

Ζ

ΣΤ

Ε

Δ
ΓΒ

Α

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5

Πιθανότητα

Ε
π

ιθ
υ

μ
ία

 
Α. Ελεύθερη οικονομία Ε. Αυτονομία σχολείου Θ. Γραφειοκρατία 

Β. Κοινωνία πληροφορίας ΣΤ. Μαθητική παραβατικότητα Ι. Άνοιγμα στην κοινωνία 

Γ. Ευρωπαϊκό σχολείο Ζ. Έμφαση στην αξιολόγηση ΙΑ.Άνοιγμα στους Τουρκοκύπριους 

Δ. Ανασχεδιασμός σχολείου Η. Έμφαση στην επιμόρφωση ΙΒ. Σχολείο που καινοτομεί συνεχώς 

 

 

Διερευνώντας περαιτέρω με τη βοήθεια του συντελεστή συσχέτισης Pearson τις δύο 

μεταβλητές εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις στις ακόλουθες πέντε περιπτώσεις. 

Πίνακας 4.53 

Συντελεστές συσχέτισης Pearson του βαθμού πιθανότητας και επιθυμίας των 12 χαρακτηριστικών 

 Προβλέψεις R n p 

Γ Συμπόρευση με το ευρωπαϊκό σχολείο 0,32 40 0,04 

Δ Ανασχεδιασμός λειτουργίας του σχολείου 0,38 40 0,02 

Ε Αυτονομία σχολικής μονάδας 0,46 40 0,00 

Ι Άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία των πολιτών 0,39 39 0,01 

ΙΑ Ανοίγματα του σχολείου στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα 0,44 40 0,00 
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Και στις πέντε περιπτώσεις η συσχέτιση μεταξύ του βαθμού πιθανότητας και του βαθμού 

επιθυμίας είναι θετική, υποδηλώνοντας έτσι ότι όσο αυξάνεται η πιθανότητα να επικρατήσουν τα 

χαρακτηριστικά αυτά στο μελλοντικό σχολείο τόσο αυξάνεται και η επιθυμία για κάτι τέτοιο. 

Υπάρχει συνεπώς θετική συσχέτιση μεταξύ του πιθανού και του επιθυμητού, τουλάχιστο στις 

περιπτώσεις αυτές, αφού οι ειδικοί θεωρούν ως πιθανό εκείνο που είναι επιθυμητό και 

αντίστροφα. 

Προχωρώντας ένα βήμα πιο πέρα, αναλύουμε το χάσμα ή την απόκλιση που υπάρχει 

μεταξύ του βαθμού πιθανότητας και του βαθμού επιθυμίας που συγκέντρωσαν και τα 12 

χαρακτηριστικά, ώστε να εντοπιστούν οι μεγαλύτερες αποκλίσεις. Οι αποκλίσεις αυτές ή το 

χάσμα που θα εντοπιστεί θα υποδεικνύουν ταυτόχρονα και τους γενικούς εκείνους τομείς στους 

οποίους υπάρχει η μεγαλύτερη ανάγκη για προληπτικό σχεδιασμό, ώστε το πιθανό να τείνει να 

προσεγγίσει το επιθυμητό στο μέλλον. Μια πρώτη απόπειρα για εντοπισμό του χάσματος αυτού 

γίνεται με το επόμενο γράφημα, στο οποίο ταυτόχρονα παρουσιάζονται και οι τιμές του βαθμού 

επίδρασης κάθε χαρακτηριστικού στο εκπαιδευτικό σύστημα. 
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Γράφημα 4.3 

Ανάλυση χάσματος μεταξύ βαθμού πιθανότητας και βαθμού επιθυμίας που συγκέντρωσαν 

τα 12 χαρακτηριστικά 

 

Από το γράφημα αυτό συνάγεται ότι υπάρχει όντως χάσμα μεταξύ του βαθμού 

πιθανότητας και του βαθμού επιθυμίας σε αρκετά χαρακτηριστικά. Το μεγαλύτερο χάσμα με το 

βαθμό πιθανότητας να είναι μεγαλύτερος από το βαθμό επιθυμίας παρουσιάζεται στα 

χαρακτηριστικά που περιγράφουν τη μαθητική παραβατικότητα και τη γραφειοκρατία. Το 

μεγαλύτερο χάσμα με το βαθμό πιθανότητας να είναι μικρότερος από το βαθμό επιθυμίας 

παρουσιάζεται στα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στη μετεξέλιξη του σχολείου σε οργανισμό 

που μαθαίνει, την περαιτέρω αυτονομία της σχολικής μονάδας, την επιμόρφωση και το άνοιγμα 

του σχολείου στην κοινωνία. Για να είναι όμως πιο ακριβείς οι εκτιμήσεις μας για τις διαφορές 

που παρουσιάζουν οι μέσοι όροι του βαθμού επιθυμίας και του βαθμού πιθανότητας στα 12 πιο 

πάνω χαρακτηριστικά επιβάλλεται να εφαρμόσουμε το t-τεστ για σύγκριση δύο δειγμάτων 

συσχετισμένων τιμών. Από τον έλεγχο αυτό προκύπτουν τα ακόλουθα αποτελέσματα. 
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Πίνακας 4.54 

Αποτελέσματα t-τεστ για το βαθμό πιθανότητας και επιθυμίας των 12 χαρακτηριστικών 

 Χαρακτηριστικά X  t df p 

Α Επιδράσεις από το χώρο της ελεύθερης οικονομίας πιθανότητα:  3,58 -1,71 38 0,096 

επιθυμία:  3,18 

Β Σύγκλιση του σχολείου με την κοινωνία της πληροφορίας πιθανότητα:  3,73 3,05 39 0,004 

επιθυμία:  4,18 

Γ Συμπόρευση με το ευρωπαϊκό σχολείο πιθανότητα:  3,80 2,89 39 0,006 

επιθυμία:  4,23 

Δ Ανασχεδιασμός της λειτουργίας του σχολείου πιθανότητα:  3,40 7,42 39 0,00 

επιθυμία:  4,38 

Ε Αυτονομία της σχολικής μονάδας πιθανότητα:  2,85 8,40 39 0,00 

επιθυμία:  4,13 

ΣΤ Αύξηση της μαθητικής παραβατικότητας πιθανότητα:  3,83 -19,70 39 0,00 

επιθυμία:  1,15 

Ζ Έμφαση στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου πιθανότητα:  3,73 4,51 39 0,00 

επιθυμία:  4,45 

Η Έμφαση στη συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πιθανότητα:  3,70 8,59 39 0,00 

επιθυμία:  4,80 

Θ Ενίσχυση γραφειοκρατιστικών προσεγγίσεων πιθανότητα:  3,18 -13,21 39 0,00 

επιθυμία:  1,35 

Ι Άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία των πολιτών πιθανότητα:  3,23 7,03 39 0,00 

επιθυμία:  4,31 

ΙΑ Άνοιγμα του σχολείου στην τουρκοκυπριακή κοινότητα πιθανότητα:  3,13 4,89 39 0,00 

επιθυμία:  3,98 

ΙΒ Ανάδειξη του σχολείου σε οργανισμό που καινοτομεί και 

αναπτύσσεται συνεχώς 

πιθανότητα:  2,95 10,69 39 0,00 

επιθυμία:  4,73 

 

Με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα, όλα τα χαρακτηριστικά, εκτός από το πρώτο, 

παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ του βαθμού πιθανότητας και του βαθμού 

επιθυμίας που συγκεντρώνουν. Οι μεγαλύτερες στατιστικά σημαντικές διαφορές εντοπίζονται 

στην αύξηση της μαθητικής παραβατικότητας (t=-19,70, df=39, p<0,001) και στην ενίσχυση των 

γραφειοκρατιστικών προσεγγίσεων (t=-13,21, df=39, p<0,001), με το βαθμό πιθανότητας να είναι 

αισθητά πιο πάνω από το βαθμό επιθυμίας. Οι μεγαλύτερες στατιστικά σημαντικές διαφορές, με 

το βαθμό πιθανότητας να είναι κάτω από το βαθμό επιθυμίας, εντοπίζονται κατά σειρά στην 

ανάδειξη του σχολείου σε οργανισμό που καινοτομεί (t=10,69, df=39, p<0,001), στη συνεχή 

επιμόρφωση (t=8,59, df=39, p<0,001), στην αυτονομία του σχολείου (t=8,40, df=39, p<0,001), 

τον ανασχεδιασμό του σχολείου (t=7,42, df=39, p<0,001) και το άνοιγμα του σχολείου στην 
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κοινωνία (t=7,03, df=39, p<0,001). Οι περιοχές αυτές οριοθετούν συνεπώς και τις μεγαλύτερες 

ανάγκες και προτεραιότητες για προληπτικό σχεδιασμό και δράση. 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται το γράφημα των μέσων όρων που συγκέντρωσαν ο βαθμός 

πιθανότητας και ο βαθμός επίδρασης του κάθε χαρακτηριστικού. 

Γράφημα 4.4

Mέσοι όροι βαθμού πιθανότητας και βαθμού επίδρασης για τα 12 

χαρακτηριστικά
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Α

1
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Πιθανότητα

Ε
π
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α
σ
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Α. Ελεύθερη οικονομία Ε. Αυτονομία σχολείου Θ. Γραφειοκρατία 

Β. Κοινωνία πληροφορίας ΣΤ. Μαθητική παραβατικότητα Ι. Άνοιγμα στην κοινωνία 

Γ. Ευρωπαϊκό σχολείο Ζ. Έμφαση στην αξιολόγηση ΙΑ.Άνοιγμα στους Τουρκοκύπριους 

Δ. Ανασχεδιασμός σχολείου Η. Έμφαση στην επιμόρφωση ΙΒ. Σχολείο που καινοτομεί συνεχώς 

 

Με βάση το πιο πάνω γράφημα παρατηρούμε ότι ενώ όλα τα χαρακτηριστικά 

συγκεντρώνουν βαθμό πιθανότητας που κυμαίνεται μεταξύ του 3 και του 4, εκτός από δύο τα 

οποία όμως βρίσκονται οριακά κάτω από το 3, τα ίδια χαρακτηριστικά συγκεντρώνουν βαθμό 

επίδρασης που εκτείνεται από το 2,5 μέχρι το 4,5. Είναι χαρακτηριστική επίσης η περίπτωση της 

γραφειοκρατίας (Θ) και της μαθητικής παραβατικότητας (ΣΤ) που συγκεντρώνουν χαμηλές τιμές 

επίδρασης.  
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Διερευνώντας περαιτέρω με τη βοήθεια του συντελεστή συσχέτισης Pearson τις δύο 

μεταβλητές εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις στις ακόλουθες τέσσερις 

περιπτώσεις. 

 

Πίνακας 4.55 

Συντελεστές συσχέτισης Pearson του βαθμού πιθανότητας και επίδρασης των 12 χαρακτηριστικών 

 Προβλέψεις R n p 

Β Σύγκλιση σχολείου με κοινωνία της πληροφορίας 0,40 40 0,01 

Γ Συμπόρευση με το ευρωπαϊκό σχολείο 0,52 40 0,00 

Ι Άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία των πολιτών 0,40 39 0,01 

ΙΑ Ανοίγματα του σχολείου στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα 0,35 40 0,03 

 

Και στις τέσσερις περιπτώσεις η συσχέτιση μεταξύ του βαθμού επιθυμίας και του βαθμού 

επίδρασης είναι θετική, υποδηλώνοντας έτσι ότι όσο αυξάνεται η επιθυμία να επικρατήσουν τα 

χαρακτηριστικά αυτά στο μελλοντικό σχολείο τόσο αυξάνεται και ο βαθμός επίδρασής τους στο 

εκπαιδευτικό σύστημα. Με αυτό επιβεβαιώνεται, τουλάχιστο για τις περιπτώσεις αυτές, ότι οι 

ειδικοί θεωρούν ως επιθυμητό εκείνο που αναμένεται να ασκήσει και μεγάλη επίδραση στο 

σύστημα και αντίστροφα. 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται το γράφημα των μέσων όρων που συγκέντρωσαν ο βαθμός 

επιθυμίας και ο βαθμός επίδρασης του κάθε χαρακτηριστικού. 
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Γράφημα 4.5

Μέσοι όροι βαθμού επίδρασης και βαθμού επιθυμίας για τα 12 

χαρακτηριστικά
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Α. Ελεύθερη οικονομία Ε. Αυτονομία σχολείου Θ. Γραφειοκρατία 

Β. Κοινωνία πληροφορίας ΣΤ. Μαθητική παραβατικότητα Ι. Άνοιγμα στην κοινωνία 

Γ. Ευρωπαϊκό σχολείο Ζ. Έμφαση στην αξιολόγηση ΙΑ.Άνοιγμα στους Τουρκοκύπριους 

Δ. Ανασχεδιασμός σχολείου Η. Έμφαση στην επιμόρφωση ΙΒ. Σχολείο που καινοτομεί συνεχώς 

 

Η συντριπτική πλειοψηφία των μέσων όρων στο πιο πάνω γράφημα βρίσκεται 

συγκεντρωμένη στην πιο ψηλή βαθμίδα της κλίμακας τόσο για το βαθμό επιθυμίας όσο και για το 

βαθμό επίδρασης. Εξαίρεση αποτελεί το χαρακτηριστικό που σχετίζεται με τις επιδράσεις του 

μοντέλου της ελεύθερης οικονομίας (Α) που συγκεντρώνει μεσαίες τιμές, και τα χαρακτηριστικά 

της γραφειοκρατίας (Θ) και της μαθητικής παραβατικότητας (ΣΤ) που συγκεντρώνουν χαμηλές 

τιμές ιδιαίτερα στο βαθμό επιθυμίας, όπως αναμενόταν.  

Διερευνώντας περαιτέρω με τη βοήθεια του συντελεστή συσχέτισης Pearson τις δύο 

μεταβλητές εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις στις δέκα από τις δώδεκα συνολικά 

περιπτώσεις, όπως παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα. 
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Πίνακας 4.56 

Συντελεστές συσχέτισης Pearson του βαθμού επιθυμίας και επίδρασης των 12 χαρακτηριστικών 

 Προβλέψεις R n p 

Α Επιδράσεις από το χώρο της ελεύθερης οικονομίας 0,68 39 0,00 

Β Σύγκλιση σχολείου με κοινωνία της πληροφορίας 0,75 40 0,00 

Γ Συμπόρευση με το ευρωπαϊκό σχολείο 0,65 40 0,00 

Δ Ανασχεδιασμός λειτουργίας του σχολείου 0,66 40 0,00 

Ε Αυτονομία σχολικής μονάδας 0,77 40 0,00 

Ζ Έμφαση στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 0,65 40 0,00 

Η Έμφαση στη συνεχή επιμόρφωση  0,44 40 0,01 

Θ Ενίσχυση γραφειοκρατιστικών προσεγγίσεων 0,36 40 0,02 

Ι Άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία των πολιτών 0,49 39 0,00 

ΙΑ Ανοίγματα του σχολείου στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα 0,70 40 0,00 

 

Και στις δέκα περιπτώσεις η συσχέτιση μεταξύ του βαθμού επιθυμίας και του βαθμού 

επίδρασης είναι θετική με ιδιαίτερα αυξημένες τιμές συντελεστή συσχέτισης σε αρκετές από 

αυτές. Προφανώς στις περιπτώσεις αυτές οι συμμετέχοντες παρουσιάζονται να επιθυμούν 

περισσότερο να συμβούν εκείνα τα οποία εκτιμούν ότι θα έχουν μεγάλη επίδραση στο 

εκπαιδευτικό σύστημα, ενώ επιθυμούν λιγότερο όσα εκτιμούν ότι θα έχουν μειωμένη επίδραση 

στο σύστημα. Αυτό βέβαια είναι θετικό στοιχείο, αφού οι ειδικοί φαίνονται να ταυτίζουν τις 

επιθυμίες τους με εκείνα τα χαρακτηριστικά που έχουν μεγαλύτερες επιδράσεις στο σύστημα. 

Διερευνώντας, τέλος, το ενδεχόμενο στατιστικά σημαντικών διαφορών μεταξύ των 

ειδικών, εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές διακυμάνσεις μόνο στο βαθμό επίδρασης της 

Κατηγορίας Θ (F4,35 =3,13, p<0,05). Ο έλεγχος Scheffe εντόπισε στην περίπτωση αυτή ότι οι 

αξιωματούχοι του ΥΠΠ έδιναν μεγαλύτερο βαθμό επίδρασης από το βαθμό επίδρασης που έδιναν 

οι ακαδημαϊκοί (p<0,05).  

 

Ξένοι εμπειρογνώμονες 

Στη συνολική κρίση των κατηγοριών δεν παρουσιάζεται σε καμιά περίπτωση εύρος τιμών 

μεταξύ των ξένων ειδικών μεγαλύτερο από 2 μονάδες (βλέπε Παράρτημα ΙΔ). Στη μεγάλη 
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πλειοψηφία εξάλλου των δηλώσεων το εύρος αυτό δεν ξεπερνά τη μια μονάδα, επιβεβαιώνοντας 

έτσι τη σχετική ομοιογένεια που παρατηρείται στις τοποθετήσεις των ξένων εμπειρογνωμόνων.  

Η σύγκριση των τιμών που έδιναν οι ξένοι με τις τιμές που έδιναν οι Κύπριοι ειδικοί με 

κριτήριο πάντοτε την απόσταση του μέσου όρου και της διαμέσου των επιλογών των Κυπρίων 

από το εύρος των τιμών που έδιναν οι ξένοι, επιβεβαιώνει και στην περίπτωση αυτή μια σχετική 

σύγκλιση απόψεων. Συγκεκριμένα εντοπίζεται μόνο μια απόκλιση στο βαθμό πιθανότητας, και 

δύο στο βαθμό επίδρασης, ενώ δεν παρατηρείται καμιά απόκλιση στο βαθμό επιθυμίας των 

αντίστοιχων δηλώσεων. Όσον αφορά το βαθμό πιθανότητας η απόκλιση σχετιζόταν με την 

Κατηγορία Γ, και ειδικότερα με τη συμπόρευση με το ευρωπαϊκό σχολείο την οποία οι Κύπριοι 

ειδικοί εκτιμούσαν ως περισσότερο πιθανή (Τιμές ξένων=3,3,ελλείπουσα, X  Κυπρίων=3,80, 

Διάμεσος Κυπρίων=4). Στο βαθμό επίδρασης η πρώτη απόκλιση αφορούσε την Κατηγορία ΙΑ που 

περιέγραφε τα ανοίγματα του σχολείου στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, κάτι για το οποίο οι 

ξένοι ειδικοί εκτιμούσαν ότι θα έχει μεγαλύτερη επίδραση στο εκπαιδευτικό σύστημα (Τιμές 

ξένων=4,5,4, X  Κυπρίων=3,50, Διάμεσος Κυπρίων=3). Παρόμοια εικόνα παρουσιαζόταν και 

στην Κατηγορία ΙΒ που περιέγραφε την ανάδειξη του σχολείου σε οργανισμό που καινοτομεί και 

αναπτύσσεται συνεχώς (Τιμές ξένων=5,5,5, X  Κυπρίων=4,15, Διάμεσος Κυπρίων=4) . 
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Κριτική θεώρηση της τεχνικής Delphi 

Μέσα από τις τέσσερις συνεντεύξεις που έλαβαν χώρα μετά την ολοκλήρωση του τρίτου 

και τελευταίου γύρου της έρευνας προέκυψαν αρκετές παρατηρήσεις και σχόλια που αφορούσαν 

τόσο τα δυνατά σημεία της συγκεκριμένης μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε όσο και κάποια 

αδύνατα σημεία ή μειονεκτήματα που αυτή παρουσιάζει.  

Ένα από τα σημεία που είχαν επισημανθεί ως πλεονέκτημα ήταν η εξουδετέρωση με την 

προσέγγιση αυτή των περιορισμών του χώρου και του χρόνου που συνήθως προκύπτουν σε άλλες 

περιπτώσεις ομαδικών ερευνητικών προσεγγίσεων, οι οποίες επιβάλλουν τη συγκέντρωση των 

συμμετεχόντων στον ίδιο χώρο και χρόνο. Ένας από τους συμμετέχοντες επεσήμανε ακριβώς ότι 

«ο χρόνος και ο τρόπος που έγινε η έρευνα ήταν βοηθητικός διότι... μπορούσε να το κάνει κάποιος 

μέσα στο δικό του χρόνο, όποτε ήθελε, να σταματά μετά από κάθε σημείο και να επανέρχεται». 

Αφού πρόσθεσε χαρακτηριστικά ότι «ο καθένας στο χώρο του νιώθει πιο άνετα και μπορεί να 

απαντήσει πιο ελεύθερα», υπογράμμισε με έμφαση ότι στην όλη διαδικασία δεν υπήρχε η πίεση 

του χρόνου. Σχολιάζοντας ειδικότερα το θέμα του χρόνου ένας άλλος ειδικός παρατηρεί ότι 

«υπάρχει χρόνος και αφομοιώνεις το ερώτημα γιατί επανέρχεται σε δεύτερο στάδιο και σε τρίτο 

στάδιο... Έχεις λοιπόν ο ίδιος χρόνο να σκεφτείς το υπό συζήτηση πρόβλημα και να εκφράσεις μια 

πιο εμπεριστατωμένη άποψη». Χαρακτηριστικό όμως είναι και το ακόλουθο απόσπασμα από τα 

σχόλια ενός άλλου συμμετέχοντα: 

Το γεγονός ότι μπορούσε κάποιος από το γραφείο ή το σπίτι να το συμπληρώσει 

(ερωτηματολόγιο), όταν μπορούσε, ήταν πολύ θετικό... Ήθελε κάποιο χρόνο και ήταν 

σημαντικό να έχει κάποιος το χρόνο διαθέσιμο, με την ησυχία του, χωρίς να έχει άλλες 

παρεμβάσεις, να μπορεί να το συμπληρώσει.  

(Ειδικός 2) 

 

Ένα δεύτερο θετικό στοιχείο που είχε πιστωθεί μέσα από τη διαδικασία των συνεντεύξεων 

στη συγκεκριμένη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν η διασφάλιση της ανωνυμίας των 

συμμετεχόντων, στοιχείο που λείπει από άλλες ομαδικές προσεγγίσεις δημιουργώντας έτσι 
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περιοριστικές συνθήκες στην έκφραση προσωπικών απόψεων. Επισημάνθηκε χαρακτηριστικά ότι 

«οι συμμετέχοντες δεν είχαν την ευκαιρία ή τον τρόπο να επικοινωνήσουν μεταξύ τους», ενώ ένας 

ειδικός, παρ΄όλο που ο ίδιος προσωπικά, όπως τόνισε, δεν ενοχλείται από την επώνυμη κατάθεση 

των απόψεών του, αναγνώρισε ότι αυτό πιθανό να είναι ενοχλητικό για άλλους και συνηγόρησε 

υπέρ της ανωνυμίας. Είναι χαρακτηριστικά μερικά από τα σχόλιά του: 

Διασφαλιζόταν η ανωνυμία. Δεν είχα την ευχέρεια να μάθω ποιοι άλλοι έλαβαν μέρος 

και τις απόψεις τους... και είναι καλό τούτο. Προσωπικά δεν θα με ενοχλούσε να 

μάθαινα ή να μάθαιναν οι άλλοι ποιος ή ποια είμαι... αλλά μπορούσε οι άλλοι να 

ενοχλούνταν. 

(Ειδικός 2) 

 

Η διασφάλιση όμως της ανωνυμίας συνέβαλλε ταυτόχρονα και στη διασφάλιση της 

δυνατότητας έκφρασης αυθεντικών προσωπικών κρίσεων και απόψεων, στοιχείο το οποίο επίσης 

πιστώθηκε στα θετικά της προσέγγισης που ακολουθήθηκε. Τα δύο σχόλια που ακολουθούν και 

προέρχονται από διαφορετικά άτομα είναι χαρακτηριστικά: 

Πάντα όταν υπάρχουν ομάδες χωρίς να το θέλουμε πάντα βγαίνει κάποιος σαν 

ηγέτης... Αν βγει ένας ή δύο ηγέτες σε εκείνη την ομάδα σημαίνει ότι παρασύρουν τις 

προσωπικές απόψεις του καθενός έτσι ώστε να συγκλίνουν στις δικές τους απόψεις... 

Έτσι εξασφαλίστηκε νομίζω το ελεύθερο της σκέψης με τον τρόπο που έγινε. 

(Ειδικός 1) 

 

Ήταν θετικό το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες συμμετείχαν ανεξάρτητα ο ένας από τον 

άλλο, όσον αφορά τουλάχιστον τον επηρεασμό τους από κάποιες δυσλειτουργίες των 

ομάδων όπως είναι η αγελαία σκέψη ή το να φαίνεσαι ευχάριστος στους άλλους ή 

κάποιες άλλες δυσλειτουργίες των ομάδων που μπορούσαν να συμβούν ακόμα και σε 

μια επιστημονική ομάδα. 

(Ειδικός 2) 

Από το σύνολο των συμμετεχόντων στη διαδικασία της συνέντευξης είχε επισημανθεί 

επίσης ότι η συγκεκριμένη τεχνική τους έδινε αρκετές ευκαιρίες για αναστοχασμό και πιθανή 

αναθεώρηση των απόψεών τους. Ένας ειδικός επεσήμανε ως πλεονέκτημα το γεγονός ότι η 

συγκεκριμένη έρευνα, όπως εξελίχθηκε, «δεν βασίστηκε μόνο πάνω σε μια φορά συνάντηση ή 

επισκόπηση των απόψεων των ερωτηθέντων», αλλά έδινε και μια δεύτερη ευκαιρία για 

επανεκτίμηση της κατάστασης, ενώ από την άλλη «το γεγονός ότι έβλεπε τι ήταν το 

επικρατέστερο ανάμεσα στην ομάδα, και τούτο ήταν σημαντικό, διότι του έδινε ανατροφοδότηση 
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για το πώς απάντησε η ομάδα και μπορούσε να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει». Ενισχυτικά των 

πιο πάνω θέσεων είναι και τα ακόλουθα δύο σχόλια: 

Έχεις τη δική σου άποψη, βλέπεις τι είπαν άλλοι,ξανασκέφτεσαι το ερώτημα, το 

ζυμώνεις στο μυαλό σου και του δίνεις μια καινούρια προοπτική μέσα στο δικό σου 

μυαλό και βεβαίως προχωρεί η άποψή σου μέσα στην έρευνα. 

(Ειδικός 3) 

 

Δεν ήταν μακριά από την πραγματικότητα η όλη ερευνητική προσπάθεια διότι δεν 

απαντούσες το ερώτημα και έφευγε αλλά απαντούσες και επανερχόταν ξανά μπροστά 

σου... καθιστώντας έτσι πιο ρεαλιστική την εκτίμηση απόψεων και την τοποθέτηση 

του υποκειμένου της έρευνας. 

(Ειδικός 1) 

 

 

Ο πολυδιάστατος και πολυφασικός χαρακτήρας της όλης προσέγγισης ήταν ακόμα ένα 

σημείο που σχολιάστηκε επίσης θετικά. Ένας από τους συμμετέχοντες, υπονοώντας προφανώς 

τους τρεις διαφορετικούς γύρους της έρευνας, επεσήμανε ότι «με την ίδια έρευνα μπορούσε να 

βγουν εξαρχής και ποσοτικές απαντήσεις και ποιοτικές έτσι που η έρευνα από μόνη της να 

καλύπτει απαντήσεις πάνω σε πολλαπλό επίπεδο». Συμφωνώντας με τις πιο πάνω διαπιστώσεις 

ένας άλλος ειδικός, αφού αναφέρθηκε στη σημασία του πρώτου γύρου, ο οποίος περιείχε βασικά 

ερωτήσεις ανοικτού τύπου, τόνισε χαρακτηριστικά ότι «εμπλούτισε την έρευνα το γεγονός ότι 

υπήρχε ο συνδυασμός ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων». Ο πολυδιάστατος όμως και 

πολυφασικός χαρακτήρας της έρευνας προκύπτει και από τα ακόλουθα δύο σχόλια, κατά τρόπο 

μάλιστα άμεσο στο πρώτο και έμμεσο στο δεύτερο σχόλιο: 

 Το βασικότερο πλεονέκτημα είναι ότι δεν ήταν η μονοδιάστατη, μονοφασική 

προσέγγιση στην έρευνα αλλά είχες το ερώτημα μπροστά σου, το απαντούσες μια 

φορά, επανερχόταν αυτό το ερώτημα, σε προβλημάτιζε ξανά, μάλιστα ερχόταν και με 

κάποια περαιτέρω πληροφόρηση. 

(Ειδικός 3) 

 

Ξεκινήσαμε με μια συνέντευξη, ένα ερωτηματολόγιο, προβληματιστήκαμε, μετά 

ήρθαμε σε κάποια φάση... είχαμε την ευκαιρία και το χρόνο να το ξανασκεφτούμε, 

είχαμε την ευκαιρία να αλλάξουμε τη θέση μας... 

(Ειδικός 4) 
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Μια άλλη πτυχή των σχολίων των ειδικών είχε επικεντρωθεί σε μια άλλη ιδιαιτερότητα της 

τεχνικής που ακολουθήθηκε: το γεγονός ότι παρεχόταν η ευχέρεια συμμετοχής στην έρευνα μέσω 

του διαδικτύου. Οι δύο από τους ειδικούς που πήραν μέρος στη συνέντευξη αλλά δεν είχαν 

χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο κατά τη διάρκεια της συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων, 

δήλωσαν ότι προτίμησαν τον παραδοσιακό τρόπο γιατί οι ίδιοι δεν ήταν εξοικειωμένοι με τις νέες 

τεχνολογίες, και κατά συνέπεια δεν μπορούσαν ούτε και να κρίνουν το συγκεκριμένο λογισμικό 

πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε. Οι άλλοι δύο ήταν εξοικειωμένοι με τους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές, χρησιμοποίησαν στην έρευνα το συγκεκριμένο πρόγραμμα και εκφράστηκαν για 

αυτό με θετικά σχόλια. Τα δύο αποσπάσματα που ακολουθούν συμπυκνώνουν την ουσία των 

όσων είχαν λεχθεί από τους δύο ειδικούς γενικά για το πρόγραμμα αυτό και ειδικότερα για την 

ηλεκτρονική συμπλήρωση των ερωτηματολογίων.  

Νομίζω ήταν ο πιο εύκολος τρόπος για μένα προσωπικά... δεν χρειάζεται να έχεις 

πάρα πολύ χαρτί μπροστά σου... ούτε να τρέξεις να βρεις fax ή ταχυδρομείο... δηλαδή 

η αποστολή, ο τρόπος που γινόταν ήταν άμεσος και ήξερες αμέσως ότι στάληκε ή δεν 

εστάληκε ή υπήρχε οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα. Νομίζω ήταν ο πιο εύκολος τρόπος 

από όλες τις απόψεις που θα μπορούσε να γίνει η έρευνα τούτη.  

(Ειδικός 1) 

 

Το ότι ήταν διαθέσιμο το ερωτηματολόγιο και ηλεκτρονικά ήταν ένα μεγάλο 

πλεονέκτημα... Πρώτα απ’ όλα γλίτωνα το paper work, το να τυπώσω ή να μου το 

στείλετε με fax να το συμπληρώσω, να το βάλω στο φάκελο, να το στείλω πίσω... ενώ 

με τα ‘κλικ’ στέλνεται αυτόματα... Το ότι ήταν επίσης έτσι με τα κουτάκια, 

συγυρισμένο, έγχρωμο, παρά εκείνο το ασπρόμαυρο, με 15 σελίδες... δηλ μόνο και να 

δεις το όγκο σε σκοτίζει... ενώ εδώ επειδή είναι κατά κατηγορίες δεν βλέπεις τον όγκο. 

(Ειδικός 2) 

 

Πέρα όμως από τις θετικές επισημάνσεις για τη δυνατότητα που παρασχέθηκε στους 

ειδικούς για ηλεκτρονική συμπλήρωση των ερωτηματολογίων της έρευνας, είχαν εντοπιστεί και 

μερικά μειονεκτήματα. Ένα τέτοιο μειονέκτημα συνδέεται με το γεγονός  ότι απαιτούνται κάποιες 

βασικές δεξιότητες στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Από τη στιγμή που αυτές δεν υπάρχουν 

είναι αδύνατη η συμμετοχή στην έρευνα και μπροστά στο ενδεχόμενο να αποκλειστούν από την 

έρευνα άτομα με ενδιαφέρουσες απόψεις πρέπει να εξετασθεί η δυνατότητα εναλλακτικών 
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λύσεων, όπως είναι η συμμετοχή με τον παραδοσιακό τρόπο. Φυσικά η διευθέτηση αυτή, όπως 

έγινε και στην παρούσα έρευνα,  περιορίζει κάποια από τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας, όπως 

αυτά είχαν αναφερθεί προηγουμένως, αφού αυξάνεται ο χρόνος που απαιτείται για τη 

συμπλήρωση της έρευνας αλλά και ο όγκος της εργασίας κυρίως για τον ερευνητή.  

Ένα επίσης μειονέκτημα της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων, όπως 

εντοπίστηκε και από τους δύο ειδικούς, σχετίζεται με τη δυσκολία που αντιμετωπίζει ο χρήστης 

στο να έχει μια συνολική αντίληψη και εύκολη πρόσβαση σε οποιοδήποτε σημείο του 

ερωτηματολογίου, πράγμα που δεν συμβαίνει όταν έχει το ερωτηματολόγιο σε έντυπη μορφή και 

το επεξεργάζεται, παίρνοντάς το ακόμα και μαζί του για να το συμπληρώσει εκεί που βολεύεται 

καλύτερα. Όπως σχολιάστηκε χαρακτηριστικά, από τη στιγμή που στέλνεις μέσω του διαδικτύου 

μια απάντηση, δεν σου δίνεται η ευκαιρία να επανέλθεις και να κάνεις τις ανάλογες αλλαγές αν το 

επιθυμείς, πράγμα που δεν συμβαίνει στο γραπτό ερωτηματολόγιο. 

Πέρα όμως από τα μειονεκτήματα που παρουσιάζει η ηλεκτρονική συμπλήρωση των 

ερωτηματολογίων, σχολιάστηκαν και μερικά άλλα αδύνατα σημεία που αφορούσαν την ίδια τη 

μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε. Ένα από τα ερωτήματα που τέθηκε στις 

συνεντεύξεις ήταν και το ερώτημα κατά πόσο η συγκεκριμένη προσέγγιση που ακολουθήθηκε 

ήταν χρονοβόρα. Ένας από τους ειδικούς απάντησε ότι η έρευνα, μέχρι να ολοκληρωθεί από τον 

πρώτο στον τρίτο γύρο, κράτησε αρκετό χρόνο, αλλά όπως επεσήμανε ο χρόνος που αφιέρωσε ο 

κάθε συμμετέχων δεν ήταν μεγάλος. Προσεγγίζοντας το ίδιο ερώτημα δύο άλλοι ειδικοί, 

επεσήμαναν μεν τη μεγάλη χρονική διάρκεια της έρευνας, αλλά δεν φάνηκε να το θεωρούν αυτό 

ως μειονέκτημα. Είναι ενδεικτικά τα ακόλουθα αποσπάσματα από τα σχετικά σχόλια και των δύο: 

Δεν ξέρω αν είναι μειονέκτημα το ότι η έρευνα κράτησε πολύ χρόνο, αλλά αν κανείς 

λάβει υπόψη ότι η μεθοδολογία αυτή σου δίνει την ευκαιρία να εμβαθύνεις στο 

πρόβλημα, να δεις τις διάφορες πτυχές του, να το ξαναζυμώσεις στο μυαλό σου, είναι 

ταυτόχρονα και πλεονέκτημα... διότι τελικός στόχος είναι να φέρεις στην επιφάνεια 

αυτό που θεωρείται ως πραγματικότητα. 

(Ειδικός 3) 
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Είναι γεγονός ότι μπορεί να παρατραβά λίγο αλλά διαφορετικά πώς μπορεί να γίνει... 

Δεν ξέρω αν είναι μειονέκτημα ή πλεονέκτημα... Όταν έχεις πολύ χρόνο μπαίνεις στη 

βάσανο να σκεφτείς και να προβληματιστείς λίγο παραπάνω, αλλά ο χρόνος πιστεύω 

ότι για μια τέτοια έρευνα χρειαζόταν. 

(Ειδικός 4) 

 

Άλλο ένα αδύνατο σημείο της μεθοδολογίας Delphi, που επίσης καταγράφηκε στις 

συνεντεύξεις, ήταν και η έλλειψη αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, αδυναμία που δεν 

παρουσιάζεται, όπως επισημάνθηκε, σε άλλες ομαδικές προσεγγίσεις όπως είναι η ομαδική 

συνέντευξη ή η συζήτηση, παρ’ όλο που ένας ειδικός τόνισε πολύ παραστατικά ότι και η 

συζήτηση μπορεί να εξελιχθεί καμιά φορά σε φαύλο κύκλο. Αυτό όμως, όπως είπε, εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό και από το συντονιστή, καταλήγοντας ότι η συζήτηση προσφέρεται καλύτερα για 

άρση τυχόν παρερμηνειών ή για περαιτέρω διευκρινίσεις. Ένας άλλος ειδικός επικεντρώθηκε 

περισσότερο στη σύγκριση μεταξύ ατομικής και ομαδικής συνέντευξης, επισημαίνοντας ότι η 

δεύτερη μεταξύ άλλων εξοικονομεί χρόνο και για τον ίδιο τον ερευνητή. Όπως τόνισε σχετικά: 

Στο επίπεδο της συνέντευξης άλλο είναι να είναι δύο, ό ένας να κάνει τις ερωτήσεις 

και ο άλλος να σκέφτεται όλα τα πιθανά ενδεχόμενα... και άλλο να έχεις ειδικούς από 

διάφορους τομείς και να κάνουν ανταλλαγή ιδεών με ένα καλό μεσολαβητή που να 

βεβαιώνεται ότι δεν κατευθύνεται η συζήτηση από κάποιους, ότι δεν υπερισχύουν 

κάποιες απόψεις, ότι δεν μονοπωλεί κάποιος το χρόνο κλπ...  

(Ειδικός 2) 

 

Η ίδια η φύση των ερευνών Delphi στις οποίες συμμετέχει πολύ μικρός αριθμός ατόμων και 

οι συνακόλουθοι περιορισμοί που δημιουργούνται στη γενίκευση των αποτελεσμάτων αποτέλεσε 

ακόμα ένα σημείο κριτικής για τη μεθοδολογική αυτή προσέγγιση. Σύμφωνα με τα ίδια τα λόγια 

ενός ειδικού, «μαθηματικά σου χαλά λίγο το πράγμα... Κάποιος για παράδειγμα μπορεί να πει ότι 

δεν είχες 200 άτομα, είχες μόνο 50», για να συνεχίσει όμως ο ίδιος επισημαίνοντας ότι «από την 

άλλη δεν ήταν τυχαία τα 50 άτομα, δεν θα μπορούσες επίσης να το κάνεις με 200 άτομα ειδικούς, 

θα είχες δυσκολίες...». Σχετικά είναι και τα σχόλια ενός άλλου ειδικού που στάθηκε περισσότερο 

στη διάσταση που αφορά τις δυνατότητες επεξεργασίας των αποτελεσμάτων που προέρχονται από 

τις έρευνες Delphi. Είπε σχετικά: 
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Δεν ξέρω πόσο περίτεχνη στατιστική ανάλυση μπορεί να γίνει σε αυτή την 

περίπτωση... Ένας βέβαια μπορεί να υποστηρίξει ότι είναι έρευνα μάλλον ποιοτικού 

χαρακτήρα παρά ποσοτικού και άρα να μη μας απασχολήσει η περίτεχνη στατιστική 

ανάλυση... Εδώ μπαίνει το βασικό ερώτημα που συζητούμε πάντοτε, κατά πόσο μια 

έρευνα μπορεί να είναι ποσοτικού ή ποιοτικού χαρακτήρα, χωρίς το ένα να αποκλείει 

το άλλο βεβαίως. 

(Ειδικός 3) 

 

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων που εμπίπτουν στο πέμπτο και τελευταίο ερευνητικό 

ερώτημα ολοκληρώνεται με την παράθεση τεσσάρων αντιπροσωπευτικών σχολίων που 

περιγράφουν τη γενική εκτίμηση των τεσσάρων ειδικών για τη μεθοδολογική προσέγγιση που 

ακολουθήθηκε στην παρούσα έρευνα. Το κάθε σχόλιο προέρχεται από διαφορετικό άτομο. 

Ήταν ενδιαφέρουσα η έρευνα. Τα θέματα που έθιξε πάλι το ίδιο, ήταν ενδιαφέροντα, 

και υπήρχαν κεντρίσματα στο να σε κάνουν να σκεφτείς πράγματα που κανονικά ίσως 

να μην σκεφτόσουν. 

(Ειδικός 1) 

 

Πάντως γενικά η μεθοδολογία σας ήταν πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ καλά 

οργανωμένη, πολύ επαγγελματικά ας πούμε εκτελεσμένη, που εντάξει... είναι 

εντυπωσιακό πιστεύω, και δίνει έτσι μια θετική εντύπωση για το πανεπιστήμιο... 

(Ειδικός 2) 

 

Εμένα μου αρέσει αυτή η μέθοδος... Πιστεύω ότι φέρνει τον ερευνητή πιο κοντά στην 

πραγματικότητα... αλλά και για τον ερωτώμενο αποτελεί ένα ερέθισμα τη δεύτερη 

φορά για παράδειγμα να ξανασκεφτεί το ίδιο ερώτημα έχοντας υπόψη του όμως και τη 

συνισταμένη των απόψεων των άλλων. 

(Ειδικός 3) 

 

Το ερωτηματολόγιο όπως είχε γίνει τελικά έμπαινε σε ένα μεγάλο κύκλο θεμάτων, 

ήταν ανοικτό και μπορούσες να πεις για πολλά πράγματα που ήταν ουσιώδη για να 

κάνεις την πρόβλεψη...  Η έρευνα καταπιάστηκε με ένα ευρύ φάσμα θεμάτων... έθιξε 

την ουσία της παιδείας... 

(Ειδικός 4) 

 

  Μέσα από τα πιο πάνω σχόλια των συμμετεχόντων διακρίνεται γενικά μια θετική στάση και 

τοποθέτηση απέναντι στη συγκεκριμένη μεθοδολογία. Η στάση μάλιστα αυτή φαίνεται να μην 

είναι προϊόν αβασάνιστης σκέψης, αν λάβει κανείς υπόψη ότι εκδηλώνεται από ανθρώπους που 

όχι μόνο γνώρισαν από πρώτο χέρι τη συγκεκριμένη μεθοδολογία με τη συμμετοχή τους στην 

έρευνα αλλά και δεν δίστασαν να αναζητήσουν και να επισημάνουν συγκεκριμένα κενά και 

αδυναμίες, όπως άλλωστε αυτά έχουν ήδη καταγραφεί και σχολιαστεί προηγουμένως. Συνεπώς οι 
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απόψεις που έχουν κατατεθεί από τους συμμετέχοντες, μέσα από μια επίσης κριτική θεώρηση και 

συνεκτίμηση δεν μπορούν παρά να αποτελέσουν ένα χρήσιμο εργαλείο ανατροφοδότησης αλλά 

και σφαιρικής πληροφόρησης για κάθε ενδιαφερόμενο. 

 

Γενική συνόψιση των αποτελεσμάτων 

Η τεχνική Delphi, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στην έρευνα, συμβάλλει στην άρση 

των περιορισμών του χώρου και του χρόνου, διασφαλίζει την ανωνυμία του κάθε συμμετέχοντα 

και παρέχει την ευκαιρία για ανατροφοδότηση και αναθεώρηση των επιλογών στην πορεία. Η 

διεκπεραίωσή της μάλιστα μέσω του διαδικτύου παρέχει επιπρόσθετα πλεονεκτήματα τόσο στη 

συμπλήρωση των ερωτηματολογίων όσο και στη γρήγορη αποστολή και επεξεργασία των 

απαντήσεων. Ως βασικό, από την άλλη, μειονέκτημα στην όλη τεχνική χρεώνεται η απουσία 

ευκαιριών για επικοινωνία και προσωπική αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων.  

Όσον αφορά την επίτευξη συναίνεσης, στην περίπτωση της κρίσης του βαθμού 

αναγκαιότητας των στρατηγικών, υπήρχε από την αρχή συναίνεση μεταξύ των ερωτώμενων, σε 

αντίθεση με την κρίση του βαθμού πιθανότητας των προβλέψεων, όπου παρουσιάζονταν μεγάλες 

διαφοροποιήσεις, κυρίως όταν οι προβλέψεις αναφέρονταν σε λεπτομερείς αλλαγές. Αντίθετα, 

όταν κρίνονταν τα γενικά χαρακτηριστικά του μελλοντικού σχολείου, υπήρχε σχεδόν καθολική 

συναίνεση τόσο στο βαθμό πιθανότητας όσο και στο βαθμό επιθυμίας. Στην περίπτωση του 

βαθμού επιθυμίας των προγνώσεων που αφορούσαν επιμέρους αλλαγές και εξελίξεις, το ποσοστό 

συναίνεσης ήταν αισθητά μεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσοστό συναίνεσης στο βαθμό 

πιθανότητας.  

Οι πιο αναγκαίες στρατηγικές για προληπτική αντιμετώπιση των προκλήσεων του 

μέλλοντος στο κυπριακό σχολείο είναι η ίδρυση φορέα για στρατηγικό σχεδιασμό της 

εκπαίδευσης, η επιστημονικά τεκμηριωμένη ανάλυση και αξιολόγηση των αναγκών του 

συστήματος, η αναδιάρθρωση της διοικητικής δομής του αρμόδιου υπουργείου, η προτεραιότητα 
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στην έρευνα, η συστηματική παρακολούθηση των εξελίξεων στον παγκόσμιο εκπαιδευτικό χώρο, 

η ετοιμασία ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης σε βάθος χρόνου και η συστηματική 

στρατηγική πρόγνωση του μέλλοντος. 

Τα επικρατέστερα προβλήματα που αναμένεται να αντιμετωπίσει το κυπριακό σχολείο στο 

μέλλον έχουν σχέση με την έξαρση της μαθητικής βίας και παραβατικότητας, την ιδεολογική 

σύγχυση για το φιλοσοφικό προσανατολισμό της εκπαίδευσης, την εξάπλωση των ναρκωτικών 

στα σχολεία και τις δυσκολίες προσαρμογής του εκπαιδευτικού συστήματος στις νέες τεχνολογίες. 

Τα τέσσερα πιο πιθανά χαρακτηριστικά του μελλοντικού κυπριακού σχολείου έχουν σχέση 

με την εξάπλωση του φαινομένου της μαθητικής βίας και παραβατικότητας, την πορεία σύγκλισης 

με τα τεκταινόμενα στο ευρωπαϊκό σχολείο, την έμφαση στη συνεχή αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού έργου και την προσπάθεια σύγκλισης του σχολείου με την κοινωνία της 

πληροφορίας. Τα τέσσερα πιο επιθυμητά χαρακτηριστικά αναφέρονται στη συνεχή επιμόρφωση 

του προσωπικού, την ανάδειξη του σχολείου σε οργανισμό που καινοτομεί και μαθαίνει συνεχώς, 

τη συνεχή αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και τον ανασχεδιασμό των ωρολογίων και 

αναλυτικών προγραμμάτων. Τα τέσσερα χαρακτηριστικά που συγκέντρωσαν ταυτόχρονα ψηλό 

βαθμό πιθανότητας και επιθυμίας να αποτελέσουν χαρακτηριστικά του μελλοντικού σχολείου 

αναφέρονται στη συμπόρευση με το ευρωπαϊκό σχολείο, τη συνεχή αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού έργου, τη συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού, και τη σύγκλιση του σχολείου με 

την κοινωνία της πληροφορίας.  

Σε όλα σχεδόν τα γενικά χαρακτηριστικά του μελλοντικού σχολείου, όπως έχουν προκύψει 

από την έρευνα, εντοπίστηκε να υπάρχει στατιστικά σημαντική απόκλιση όσον αφορά το βαθμό 

επιθυμίας και το βαθμό πιθανότητας να συμβούν. Οι μεγαλύτερες αποκλίσεις παρουσιάζονται με 

τη σειρά στα χαρακτηριστικά που περιγράφουν την έξαρση της  μαθητικής βίας, την υιοθέτηση 

γραφεικρατιστικών προσεγγίσεων στο εκπαιδευτικό σύστημα, τη μετεξέλιξη του σχολείου σε 

οργανισμό που μαθαίνει, την έμφαση στην επιμόρφωση του προσωπικού, την αποκέντρωση, την 
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αναδόμηση της λειτουργίας του σχολείου και των προγραμμάτων του, το άνοιγμα στην τοπική 

κοινωνία, το άνοιγμα στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, την έμφαση στην αξιολόγηση, τη 

σύγκλιση με την κοινωνία της πληροφορίας και τη συμπόρευση με το ευρωπαϊκό σχολείο. 

Από τη σύγκριση επίσης των αποτελεσμάτων που έδωσαν οι Κύπριοι ειδικοί με τα 

αντίστοιχα αποτελέσματα που έδωσαν οι τρεις ξένοι εμπειρογνώμονες, προέκυψε γενικά ότι δεν 

υπήρχαν σημαντικές αποκλίσεις, κάτι που ενισχύει περαιτέρω την εγκυρότητά τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Συζήτηση αποτελεσμάτων, συμπεράσματα και εισηγήσεις 

 

 

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι η συνοπτική παρουσίαση και συζήτηση των 

κυριότερων ευρημάτων της έρευνας και των πιθανών επιπτώσεων για το κυπριακό εκπαιδευτικό 

σύστημα, η εξαγωγή των βασικών συμπερασμάτων και γενικεύσεων που απορρέουν από αυτά, η 

επισήμανση των περιορισμών του όλου ερευνητικού εγχειρήματος και η κατάθεση συγκεκριμένων 

εισηγήσεων τόσο για περαιτέρω μελέτη και έρευνα όσο και για ανάπτυξη και βελτίωση των 

μηχανισμών πρόγνωσης και σχεδιασμού στην κυπριακή εκπαίδευση.  

Τα κυριότερα ευρήματα της έρευνας απαντούν ουσιαστικά στα πέντε ερευνητικά 

ερωτήματα που είχαν τεθεί από την αρχή. Τα δύο πρώτα αναφέρονται στη συμβολή της τεχνικής 

Delphi στην επίτευξη συναίνεσης και στα μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα που αυτή 

παρουσιάζει, αντίστοιχα. Στο τρίτο ερώτημα αναζητούνται συγκεκριμένες στρατηγικές 

προληπτικής αντιμετώπισης του μέλλοντος, στο δεύτερο, μελλοντικά εκπαιδευτικά προβλήματα 

και στο τρίτο, πιθανές μελλοντικές αλλαγές και εξελίξεις στο κυπριακό σχολείο. Επομένως τα δύο 

πρώτα ερευνητικά ερωτήματα σχετίζονται περισσότερο με την τεχνική Delphi, η οποία 

χρησιμοποιήθηκε ως βασικό μεθοδολογικό εργαλείο, ενώ τα υπόλοιπα σχετίζονται άμεσα με το 

μελλοντικό κυπριακό σχολείο. Είναι συνεπώς αναμενόμενο ότι η συνόψιση και συζήτηση των 

κυριότερων ευρημάτων που ακολουθεί θα περιστρέφεται γύρω από τις δύο πιο πάνω θεματικές. 
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Η τεχνική Delphi 

Ανάμεσα στις βασικές επιδιώξεις της έρευνας αυτής ήταν και η περαιτέρω μελέτη και 

κριτική θεώρηση της τεχνικής Delphi, ως βασικού μεθοδολογικού εργαλείου σε παρόμοιας φύσης 

ερευνητικά εγχειρήματα. Μια πρώτη γενική διαπίστωση αναφέρεται στην αποτελεσματικότητα 

της τεχνικής αυτής να συλλέξει και να φέρει στην επιφάνεια αξιόλογες ιδέες από αξιόλογους 

ανθρώπους, οι οποίοι είτε παίρνουν τις αποφάσεις που αφορούν την εκπαίδευση είτε επηρεάζουν 

προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό επιβεβαιώνεται μέσα από τρεις τουλάχιστο επισημάνσεις. Η 

πρώτη σχετίζεται με τα ίδια τα αποτελέσματα και αναφέρεται στον πλούτο των ιδεών που έχουν 

έρθει στην επιφάνεια, και ακολούθως έχουν κριθεί από τους ίδιους τους συμμετέχοντες στη βάση 

συγκεκριμένων κριτηρίων. Οι ιδέες αυτές, μαζί με τα αντίστοιχα ποσοτικά δεδομένα που αφορούν 

κάθε μια από αυτές και έχουν παρουσιαστεί με λεπτομέρειες στο προηγούμενο κεφάλαιο, έχουν 

δημιουργήσει από μόνες τους ένα πλούτο ιδεών, που μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο προς την 

κατεύθυνση της ανάπτυξης εκπαιδευτικής πολιτικής όσο και προς την κατεύθυνση του 

σχεδιασμού της εκπαίδευσης σε βάθος χρόνου. Η δεύτερη επισήμανση προέρχεται από τα σχόλια 

των ιδίων των συμμετεχόντων στη διαδικασία των τελικών συνεντεύξεων, οι οποίες είχαν ως 

βασικό στόχο την κριτική θεώρηση της όλης διαδικασίας. Μέσα από τα σχόλια που κατατέθηκαν 

ήταν διάχυτη μια στάση επικρότησης της μεθοδολογίας που είχε ακολουθηθεί με την υπόδειξη 

των θετικών στοιχείων που τη συνόδευαν αλλά και κάποιων αδυναμιών που είχαν παρατηρηθεί. 

Μια παρόμοια επισήμανση προέρχεται από τον ίδιο τον ερευνητή και αφορά τη θετική αντίληψη 

που έχει συναποκομίσει μέσα από τη συχνή και συνεχή επικοινωνία που είχε με όλους τους 

συμμετέχοντες, κατά τη διάρκεια της έρευνας, αλλά και μέσα από την όλη πορεία της έρευνας.  

Στη συνέχεια θα εξετάσουμε πιο συστηματικά τα συγκεκριμένα πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα της όλης διαδικασίας, όπως απορρέουν από την έρευνα, και ειδικότερα τη 

συμβολή της τεχνικής Delphi στην επίτευξη συναίνεσης μεταξύ των συμμετεχόντων. 
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Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 

Οι συνεντεύξεις που έγιναν μετά την ολοκλήρωση της έρευνας έφεραν στην επιφάνεια μια 

σειρά από συγκεκριμένα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή της τεχνικής Delphi. Το πρώτο 

πλεονέκτημα που εντοπίστηκε αφορά την άρση των περιορισμών του χώρου και του χρόνου. 

Πρόκειται για ένα πλεονέκτημα που επισημαίνεται από πολλούς σχολιαστές της μεθοδολογίας 

Delphi, κυρίως όταν αυτή συγκρίνεται με άλλες ομαδικές τεχνικές και προσεγγίσεις (Brooks, 

1979 Clayton, 1997 Linstone, 1978 Loo, 2002). Αναφέρεται ουσιαστικά στην ευχέρεια που 

παρέχεται στον κάθε συμμετέχοντα να λάβει μέρος στην έρευνα από το δικό του προσωπικό χώρο 

αλλά και σε χρόνο που επιλέγει ο ίδιος, αποφεύγοντας έτσι τα οποιαδήποτε μεταφορικά έξοδα 

αλλά και τα προβλήματα συντονισμού που είναι αναπόφευκτα, όταν επιχειρείς να φέρεις μαζί 

στον ίδιο χώρο και κατά τον ίδιο χρόνο τα άτομα που συμμετέχουν σε μια έρευνα. Αυτό μάλιστα 

διευκολυνόταν ακόμη περισσότερο με τις ρυθμίσεις που έγιναν στη συγκεκριμένη περίπτωση, 

ώστε να παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στην έρευνα και μέσω του διαδικτύου.  

Το δεύτερο πλεονέκτημα σχετίζεται με τη διασφάλιση της ανωνυμίας του κάθε 

συμμετέχοντα, στοιχείο που αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό στις έρευνες Delphi (Friebel, 1999
 

Rowe & Wright, 1999). Βέβαια για κάποιους η ανωνυμία δεν θεωρείται ως πλεονέκτημα, αφού 

αυτή μπορεί να οδηγήσει και σε επιλογές που γίνονται κατά τρόπο ανεύθυνο, λόγω ακριβώς της 

ανώνυμης συμμετοχής (Sackman, 1975). Αυτό βέβαια δεν είναι κάτι που αφορά μόνο τη 

συγκεκριμένη προσέγγιση, αλλά και όλες τις έρευνες στις οποίες η συμμετοχή είναι ανώνυμη. 

Όμως, σε μια έρευνα στην οποία συμμετέχουν επιλεγμένα άτομα που θεωρούνται ειδικοί στο 

χώρο τους, όπως ήταν η κυπριακή εκπαίδευση στη συγκεκριμένη περίπτωση, υπάρχουν 

επιπρόσθετοι λόγοι να αναμένει κάποιος ότι θα επιδειχθεί η απαιτούμενη υπευθυνότητα, λόγω 

ακριβώς του κύρους και της προσωπικότητας αυτών που συμμετέχουν. 

Η ανώνυμη συμμετοχή διευκολύνει όμως σε μεγάλο βαθμό και την εκδήλωση αυθεντικών 

και ανεξάρτητων προσωπικών απόψεων, στοιχείο που συνιστά το τρίτο πλεονέκτημα που 
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εντοπίστηκε στη προσέγγιση που έχει ακολουθηθεί. Με βάση και τα συγκεκριμένα σχόλια των 

συμμετεχόντων που υποστηρίζουν αυτό το πλεονέκτημα, η έννοια της αυθεντικότητας σχετίζεται 

με το γεγονός ότι οι ειδικοί συμμετείχαν στην έρευνα ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο και 

συνεπώς δεν υπήρχε το ενδεχόμενο να επηρεαστούν από διάφορες δυσλειτουργίες των ομαδικών 

συζητήσεων, όπως είναι η αγελαία σκέψη, ο επηρεασμός ή ακόμη και η καθοδήγηση της σκέψης 

σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις, η απροθυμία να εκφράσει κάποιος επώνυμα μη αρεστές στους 

άλλους απόψεις, ή να διαφωνήσει ανοικτά ή να τροποποιήσει ακόμα και δικές του αρχικές 

απόψεις (Barnes, 1987). Ο αποκλεισμός όλων των πιο πάνω ενδεχομένων λόγω της ανώνυμης 

συμμετοχής παρέχει τελικά την ευχέρεια στον κάθε συμμετέχοντα στις έρευνες Delphi να 

εκφράσει πηγαία τις απόψεις του, να καταθέσει ελεύθερα τις σκέψεις του και να κάνει 

ανεπηρέαστος τις επιλογές του. Βέβαια, σε κάποιο στάδιο θα πληροφορηθεί για τις επιλογές της 

ομάδας και θα κρίνει ο ίδιος κατά πόσο θα διαφοροποιήσει ή όχι τις δικές του επιλογές, αυτό όμως 

θα συμβεί χωρίς να επηρεάζεται από όλες εκείνες τις δυσλειτουργίες των ομαδικών προσεγγίσεων 

που έχουν αναφερθεί πιο πάνω. 

Οι ευκαιρίες που είχαν δοθεί στους συμμετέχοντες για ανατροφοδότηση και πιθανή 

αναθεώρηση των αρχικών τους απόψεων συνιστούν ένα τέταρτο πλεονέκτημα της μεθοδολογικής 

προσέγγισης που ακολουθήθηκε. To πλεονέκτημα αυτό επιβεβαιώνεται και από τη σχετική 

βιβλιογραφία, αφού η ελεγχόμενη ανατροφοδότηση και η αναθεώρηση των αρχικών απόψεων 

συνιστούν ένα από τα βασικά συστατικά στοιχεία της μεθοδολογίας Delphi (Friebel, 1999 Rowe 

& Wright, 1999 Wilhelm, 2001). Όπως επισημάνθηκε και από τους ειδικούς, η όλη μεθοδολογική 

προσέγγιση τους έδινε τη δυνατότητα να δουν ξανά τις επιλογές τους μετά από την πάροδο 

κάποιου χρονικού διαστήματος και να τις συγκρίνουν μάλιστα με τις επιλογές της ομάδας τους, 

προτού αποφασίσουν οριστικά την τελική κρίση τους. Αυτή η διαδικασία απαιτούσε βέβαια 

επιπρόσθετο χρόνο για να ολοκληρωθεί αλλά είναι ξεκάθαρο ότι έδινε την ευκαιρία για μια 

δεύτερη και ίσως σοφότερη σκέψη από μέρους τους. Ωστόσο παραμένει αδιευκρίνιστο ένα 
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σχετικό ζήτημα, όπως άλλωστε συμβαίνει και σε όλες τις έρευνες Delphi, το κατά πόσο δηλαδή 

παρεμβαίνουν και σε ποια έκταση κατά τη διάρκεια της ανατροφοδότησης και αναθεώρησης των 

απόψεων παράγοντες, όπως ο βαθμός αυτοπεποίθησης που έχει το κάθε άτομο, το πόσο 

δογματικός είναι ή ακόμα και το πόσο ειδικός αισθάνεται ότι είναι στο αντικείμενο που 

διερευνάται (Rowe & Wright, 1999). Οι παράγοντες αυτοί σχετίζονται βέβαια σε μεγάλο βαθμό 

με τα προσωπικά χαρακτηριστικά και βιώματα του κάθε ατόμου, η μελέτη των οποίων από μόνη 

της μπορεί να αποτελέσει ένα ευρύ πεδίο έρευνας και αναζήτησης όσον αφορά την τεχνική 

Delphi, για να εξακριβωθεί σε ποιο βαθμό οι παράγοντες αυτοί μπορούν να επηρεάσουν ή και να 

αλλοιώσουν τα αποτελέσματα. Στη συγκεκριμένη πάντως ερευνητική προσπάθεια η επιλογή από 

την αρχή ατόμων εγνωσμένου κύρους αλλά και αναγνωρισμένης εμπειρογνωμοσύνης, για να 

λάβουν μέρος στην έρευνα, αποσκοπούσε μεταξύ άλλων στην πρόληψη των φαινομένων που 

μόλις έχουν περιγραφεί και κατ’ επέκταση στη διατύπωση ακριβέστερων και πιο έγκυρων 

προβλέψεων (Jolson & Rossow, 1971 Riggs, 1983). 

Οι ευκαιρίες για ανατροφοδότηση και πιθανή αναθεώρηση των αρχικών απόψεων των 

συμμετεχόντων συνδέονται με ένα ακόμη πλεονέκτημα της προσέγγισης που ακολουθήθηκε, το 

οποίο σχετίζεται με τον πολυδιάστατο και πολυφασικό χαρακτήρα της. Η έρευνα μέχρι την 

ολοκλήρωσή της πέρασε από διάφορες φάσεις και γύρους, οι οποίοι έδωσαν την ευκαιρία στους 

συμμετέχοντες να δουν σε βάθος τα ζητήματα που πραγματευόταν η έρευνα και να 

προβληματιστούν για αυτά σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, έχοντας μάλιστα στη διάθεσή 

τους επιπρόσθετη κάθε φορά πληροφόρηση, ώστε οι επιλογές τους να είναι προϊόν συστηματικής 

σκέψης και προβληματισμού και όχι τυχαίες. Παράλληλα, οι τρεις διαφορετικοί γύροι και τα 

πολλά στάδια της έρευνας, έδωσαν πολλές ευκαιρίες για συλλογή τόσο ποιοτικών όσο και 

ποσοτικών δεδομένων, επιτυγχάνοντας έτσι την τριγωνοποίηση της ερευνητικής μεθοδολογίας 

(Dootson, 1995). 
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Το τελευταίο πλεονέκτημα που καταγράφηκε αναφέρεται στην αξιοποίηση του διαδικτύου 

για τη συμπλήρωση της έρευνας και τα συναφή πλεονεκτήματα που είχαν προκύψει. Είναι βέβαια 

σημαντικό να σημειώσουμε ότι τα πλεονεκτήματα αυτά είχαν επισημανθεί από τους ειδικούς 

εκείνους που είχαν χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, αφού 

σύμφωνα με το σχεδιασμό της έρευνας η χρήση του διαδικτύου δεν ήταν υποχρεωτική για όλους 

τους συμμετέχοντες, για να μη χαθούν οι συμμετοχές των ατόμων εκείνων που δεν είχαν την 

ευχέρεια να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο. Σύμφωνα λοιπόν με αυτούς που είχαν χρησιμοποιήσει 

το ειδικό λογισμικό για συμπλήρωση των ερωτηματολογίων μέσω του διαδικτύου και πήραν 

μέρος στη διαδικασία αξιολόγησης της όλης προσέγγισης, η δυνατότητα αυτή τους διευκόλυνε, 

γιατί έτσι απόφευγαν την πολλή εργασία πάνω στο χαρτί αλλά και τη χρονοβόρα διαδικασία 

αποστολής μέσω ταχυδρομείου ή την αποστολή πολλών σελίδων μέσω τηλεομοιότυπου, που 

πολλές φορές επίσης παρουσιάζει προβλήματα. Λέχθηκε συγκεκριμένα ότι η αποστολή ήταν 

άμεση και γινόταν αυτόματα με ένα «κλικ», δίνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα στον αποστολέα 

να γνωρίζει άμεσα κατά πόσο στάλθηκαν όντως τα στοιχεία που έστειλε ή υπήρχε κάποιο άλλο 

πρόβλημα. Σχολιάστηκε επίσης θετικά η εμφάνιση του ερωτηματολογίου στην οθόνη, ότι δηλαδή 

αυτό παρουσιαζόταν «συγυρισμένο σε κουτάκια» και έγχρωμο, κάτι που διευκόλυνε και τη 

συμπλήρωσή του. Βέβαια, η αξιοποίηση της τεχνολογίας θα είχε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα 

αν όλοι οι συμμετέχοντες μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν. Αυτό θα μείωνε δραστικά και το 

χρόνο που θα απαιτείτο για την ολοκλήρωση της έρευνας, αφού η συμπλήρωση, η αποστολή και η 

επεξεργασία των δεδομένων θα ήταν άμεση (Chou, 2002 Loo, 2002). Οι ιδιαιτερότητες όμως που 

ήταν ήδη γνωστές, προτού αρχίσει η έρευνα, υπαγόρευαν την προσέγγιση που ακολουθήθηκε 

τελικά, με την παράλληλη χρήση τόσο του διαδικτύου όσο και του συμβατικού τρόπου 

συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων, κάτι που αύξανε βέβαια το χρόνο ολοκλήρωσης της 

έρευνας αλλά ταυτόχρονα εξασφάλιζε τη συμμετοχή και εκείνων των ειδικών που δεν είχαν 

πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες. 

Μά
ριο
ς Σ

. Σ
τυ
λια
νίδ
ης



 

 302 

Πέρα από τα πλεονεκτήματα που έχουν ήδη καταγραφεί, η έρευνα αυτή έφερε στην 

επιφάνεια και κάποια συγκεκριμένα μειονεκτήματα. Το πρώτο από αυτά σχετίζεται με τη 

χρονοβόρα διαδικασία που απαιτεί η διεκπεραίωση της έρευνας Delphi, ιδίως όταν αυτή γίνεται 

με τον παραδοσιακό τρόπο (Gupta & Clarke, 1996). Βέβαια στις αναφορές των ειδικών που 

συμμετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης της τεχνικής, όπως εφαρμόστηκε στην παρούσα έρευνα, 

επισημάνθηκε ο μεγάλος χρόνος που κράτησε η έρευνα (7 μήνες περίπου), αλλά διευκρινίστηκε 

ταυτόχρονα ότι για τους συμμετέχοντες ο χρόνος συνολικής συμμετοχής δεν ήταν ασφαλώς τόσο 

μεγάλος και εν πάση περιπτώσει δεν ήταν υπερβολικός. Κάποιος μάλιστα επεσήμανε ότι το 

μειονέκτημα του μεγάλου χρόνου μπορεί να αποβεί ακόμα και πλεονέκτημα για μια έρευνα που 

θέλει να δώσει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να εμβαθύνουν στο πρόβλημα, να δουν τις 

διάφορες παραμέτρους του και να βγάλουν στην επιφάνεια ώριμες σκέψεις και απόψεις. Δεν 

αποκλείεται όμως ο μεγάλος χρόνος και γενικά η χρονοβόρα διαδικασία να λειτουργήσει και 

αρνητικά για κάποιους τουλάχιστο από τους συμμετέχοντες, να προκαλέσει ανία, να χαθεί το 

ενδιαφέρον και τελικά να υπάρξει και άρνηση συμμετοχής στους επόμενους γύρους της έρευνας, 

με όλες τις συνέπειες για την ολοκλήρωσή της. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν συνέβη στην παρούσα 

έρευνα, λόγω κυρίως της προσωπικής επαφής και επικοινωνίας που επεδίωξε να έχει ο ερευνητής 

με τους συμμετέχοντες από την αρχή μέχρι το τέλος, ώστε έμμεσα να ενισχυθεί η δέσμευσή τους 

για συμμετοχή σε όλα τα στάδια της έρευνας (Lowenstein, 1989). Αυτό επιβεβαιώνεται και από το 

ποσοστό συμμετοχής το οποίο σε κανένα γύρο δεν ήταν κάτω από το 82% του συνόλου των 

ειδικών που πήραν μέρος, κάτι που θεωρείται πολύ ικανοποιητικό. 

Το δεύτερο μειονέκτημα που έχει επισημανθεί είναι ουσιαστικά αποτέλεσμα σύγκρισης 

της τεχνικής Delphi με άλλες ομαδικές διευθετήσεις και προσεγγίσεις. Το μειονέκτημα αυτό 

εστιάζεται στην απουσία της δυνατότητας για οποιαδήποτε προσωπική επικοινωνία και 

αλληλεπίδραση με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, δυνατότητα που εξασφαλίζεται μόνο μέσα 

από διευθετήσεις για ομαδικές συζητήσεις και επικοινωνία (Robson, 1998). Βέβαια, στην 

Μά
ριο
ς Σ

. Σ
τυ
λια
νίδ
ης



 

 303 

περίπτωση αυτή υπεισέρχονται άλλες δυσκολίες, όπως είναι η προσπάθεια για συνεύρεση στον 

ίδιο χώρο και χρόνο αυτών που θα λάβουν μέρος και επιπρόσθετα οι κίνδυνοι που σχετίζονται με 

τις ομαδικές συζητήσεις, όπως είναι η αγελαία σκέψη, η δυσκολία να εκφραστούν απόψεις που 

είναι αντίθετες με την πλειοψηφία και ο επηρεασμός της ομάδας από συγκεκριμένα μέλη. 

Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι στον αρχικό σχεδιασμό της έρευνας υπήρχε πρόνοια για μια 

τέτοια αντιπροσωπευτική ομαδική συνέντευξη, παράλληλα με τις ατομικές συνεντεύξεις, κάτι που 

επιχειρήθηκε βέβαια αλλά χωρίς αποτέλεσμα, λόγω βασικά των πολλαπλών υποχρεώσεων και 

δεσμεύσεων που είχαν οι συμμετέχοντες στην έρευνα. Η απουσία πάντως ρυθμίσεων για 

προσωπική επικοινωνία και αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων μέσα από τις έρευνες 

Delphi είναι δυνατό να δημιουργήσει παρερμηνείες και ασάφειες ή και να αποτρέψει κάποιες 

εκατέρωθεν επεξηγήσεις που μπορούν να οδηγήσουν πιο εύκολα στην επίτευξη συναίνεσης ή να 

ξεκαθαρίσουν περισσότερο τα πράγματα. Τουλάχιστο όμως, επιδιώχθηκε να υπάρχει αυτή η 

επικοινωνία και αλληλεπίδραση μεταξύ του ερευνητή και των συμμετεχόντων τόσο με 

προσωπικές συναντήσεις όσο και με τηλεφωνικές συνομιλίες ή επικοινωνία μέσω του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για να παρέχονται συνεχώς διευκρινίσεις εκεί και όπου υπήρχαν 

παρερμηνείες ή ασάφειες. 

Ένα τρίτο μειονέκτημα της τεχνικής Delphi σχετίζεται με τον υπερβολικό φόρτο εργασίας 

που δημιουργεί για τον ίδιο τον ερευνητή. Είναι ενδεικτικό μόνο το γεγονός ότι στη συγκεκριμένη 

περίπτωση για τον πρώτο γύρο της έρευνας δαπανήθηκε χρόνος ίσος περίπου με 35 ώρες μόνο για 

την πραγματοποίηση των 50 συνεντεύξεων. Αν υπολογισθεί και ο πολλαπλάσιος χρόνος που 

απαιτήθηκε για απομαγνητοφώνηση, καταγραφή και ανάλυση όλων των στοιχείων που είχαν 

προκύψει κατά τις συνεντεύξεις αυτές, ώστε να ετοιμαστεί το πρώτο ερωτηματολόγιο, μπορεί 

κάποιος να αντιληφθεί το μέγεθος του χρόνου και της προσπάθειας που καταβάλλεται από μέρους 

του ερευνητή σε τέτοιες περιπτώσεις. Σε αυτά θα πρέπει ασφαλώς να προστεθεί ο χρόνος που 

χρειάζεται για να αναλυθούν τα δεδομένα που θα προκύψουν από το πρώτο ερωτηματολόγιο, 
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ώστε να ετοιμαστεί το τελικό ερωτηματολόγιο, το οποίο εκτός των άλλων θα πρέπει να περιέχει 

για τον κάθε συμμετέχοντα και τις απαντήσεις που ο ίδιος είχε δώσει στο προηγούμενο 

ερωτηματολόγιο, μαζί με τη διάμεσο των απαντήσεων της ομάδας. Μετά από όλα αυτά θα πρέπει 

βέβαια να γίνει και η ανάλυση και επεξεργασία των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από τον 

τελικό γύρο της έρευνας. Πάντως, όπως έχει ήδη επεξηγηθεί προηγουμένως, η διεκπεραίωση της 

συγκεκριμένης έρευνας μέσα από το διαδίκτυο μπορεί να περιορίσει αισθητά τη χρονοβόρο 

διάρκεια της όλης διαδικασίας, εξοικονομώντας κόπο, χρόνο, και περιττή χειρωνακτική εργασία 

σε έντυπο υλικό τόσο για τον ερευνητή όσο και για τους συμμετέχοντες.  

Παρόλες όμως τις επιμέρους αδυναμίες που παρουσιάζει η τεχνική Delphi, δεν μπορεί να 

αγνοηθεί η σημασία των πλεονεκτημάτων που προσφέρει, όπως αυτά έχουν καταγραφεί πιο πάνω. 

Ούτε επίσης μπορεί να αμφισβητηθεί η αποτελεσματικότητά της στην εκμαίευση πλούσιων και 

χρήσιμων ιδεών για τη μελλοντική πορεία και εξέλιξη του κυπριακού σχολείου, αξιοποιώντας για 

το σκοπό αυτό τη συλλογική σοφία και εμπειρογνωμοσύνη ατόμων που μπορούν να 

χαρακτηρισθούν ως ειδικοί σε θέματα που αφορούν την εκπαίδευση.  

 

Η επίτευξη συναίνεσης 

Ένα από τα πλεονεκτήματα της τεχνικής Delphi για το οποίο γίνεται συχνά αναφορά στη 

βιβλιογραφία είναι και η συμβολή της στην επίτευξη σύγκλισης και συναίνεσης στις απόψεις που 

εκφράζονται (Goodwin, 2002 Wilhelm, 2001
 
Ziegler, 2002). Αυτό έχει καταρχήν επιβεβαιωθεί 

και μέσα από την παρούσα έρευνα. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση των στρατηγικών 

προληπτικής αντιμετώπισης, όπου επιτεύχθηκε μεγάλη συναίνεση με βάση τα κριτήρια που είχαν 

τεθεί από την αρχή (TA<1,00 και ANOVA). Συγκεκριμένα, στις 10 από τις 11 δηλώσεις 

επιτεύχθηκε συναίνεση στο βαθμό αναγκαιότητας από το δεύτερο γύρο, ενώ στον επόμενο γύρο 

εξασφαλίστηκε συναίνεση και για την ενδέκατη δήλωση. Συναίνεση επιτεύχθηκε και στο βαθμό 

πιθανότητας των προβλέψεων για πιθανά μελλοντικά προβλήματα, όχι όμως στο βαθμό που 
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παρατηρήθηκε στις στρατηγικές. Συγκεκριμένα στο δεύτερο γύρο σημειώθηκε συναίνεση μόνο σε 

2 από τα 14 προβλήματα που παρουσιάζονταν στην έρευνα (ή ποσοστό 14%), ενώ στον τελικό 

γύρο εξασφάλισαν συναίνεση 7 συνολικά προβλήματα (ή ποσοστό 50%). Ελαφρώς 

διαφοροποιημένη αλλά με εμφανή τη βελτίωση στη σύγκλιση των απόψεων από γύρο σε γύρο 

παρουσιάζεται και η κατάσταση που αφορά το βαθμό πιθανότητας να πραγματοποιηθούν οι 

επιμέρους προβλέψεις για μελλοντικές αλλαγές και εξελίξεις. Συγκεκριμένα, στον πρώτο γύρο 

είχε εξασφαλιστεί συναίνεση στο βαθμό πιθανότητας μόνο 25 προβλέψεων (ποσοστό 15%). Στον 

επόμενο γύρο οι προβλέψεις που εξασφάλισαν συναίνεση αυξήθηκαν σε 57 (ποσοστό 36 %), ενώ 

για άλλες 104 προβλέψεις (ποσοστό 64%) δεν έγινε τελικά κατορθωτή η επίτευξη συναίνεσης στο 

βαθμό πιθανότητας, παρόλο που πρέπει να σημειωθεί ότι και στη μεγάλη πλειοψηφία των 

προβλέψεων αυτών έχει παρατηρηθεί μείωση στις αρχικές τιμές των τυπικών αποκλίσεων που 

συνόδευαν το βαθμό πιθανότητας. Θα πρέπει ταυτόχρονα να επισημάνουμε ότι στο επίπεδο των 

γενικών κρίσεων για το μέλλον (γενικά χαρακτηριστικά του μελλοντικού σχολείου), υπήρξε 

σαφώς μεγαλύτερη συναίνεση από αυτή που υπήρξε στο επίπεδο των επιμέρους προβλέψεων, 

όπως θα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια. 

Με βάση τα δεδομένα αυτά επιβεβαιώνεται ότι όντως η τεχνική Delphi συμβάλλει στη 

βελτίωση του επιπέδου συναίνεσης μεταξύ των συμμετεχόντων στην έρευνα, αλλά δεν μπορεί να 

την εξασφαλίσει απόλυτα, ιδίως στις περιπτώσεις εκείνες που παρουσιάζονται από την αρχή 

έντονες διαφοροποιήσεις. Αν για παράδειγμα δεν προχωρούσαμε στην ανατροφοδότηση των 

συμμετεχόντων για τις επιλογές της ομάδας και δεν τους δίναμε την ευκαιρία για μια 

επανεκτίμηση των επιλογών τους, τότε θα είχαμε συναίνεση μόνο σε ένα μικρό ποσοστό 

δηλώσεων που δεν θα ξεπερνούσε το 15% του συνόλου. Με την πιο πάνω μεθόδευση όμως το 

ποσοστό αυτό αυξήθηκε αισθητά πλησιάζοντας το 50% στην περίπτωση των προβλημάτων και το 

36% στην περίπτωση των επιμέρους προβλέψεων. Επομένως υπάρχει σημαντική βελτίωση στο 

επίπεδο συναίνεσης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η τεχνική Delphi από μόνη της κάνει θαύματα, 
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όπως αφήνεται κάποτε να νοηθεί από φανατικούς θιασώτες της. Ασφαλώς βελτιώνει το επίπεδο 

συναίνεσης, αλλά δεν μπορεί να το εξασφαλίζει εκ του μηδενός. Δεν μπορεί για παράδειγμα εκεί 

που η φύση της κρίσης είναι τέτοια και δημιουργεί μεγάλες και σοβαρές διαφωνίες από την αρχή, 

να παρεμβαίνει ως δια μαγείας η συγκεκριμένη τεχνική και να εξασφαλίζει στο τέλος πλήρη 

συναίνεση.  

Το γεγονός εξάλλου ότι σε μερικές έρευνες Delphi αναγκάζεται ο συμμετέχων είτε να 

διαφοροποιεί την επιλογή του, ώστε αυτή να συμφωνεί με την επιλογή της ομάδας, είτε να 

δικαιολογεί τη διαφοροποίησή του, κρύβει κάποιες σοβαρές παγίδες που πιθανό να έχουν 

επίδραση στην εγκυρότητα των αποτελεσμάτων, γι’ αυτό και στην έρευνα αυτή δεν έχουν 

υιοθετηθεί τέτοιες μεθοδεύσεις. Μια τέτοια πρακτική είναι δυνατό από μόνη της να ωθεί κάποιους 

στη συναίνεση όχι για κανένα άλλο λόγο αλλά απλώς για να αποφύγουν τη δοκιμασία να 

δικαιολογήσουν γραπτώς την άποψή τους. Όταν μάλιστα οι συμμετέχοντες αυτοί είναι 

πολυπράγμονες και ο χρόνος τους είναι περιορισμένος, ή διαφωνούν σε αρκετές περιπτώσεις και 

άρα πρέπει να δικαιολογήσουν για όλες αυτές τις περιπτώσεις τις επιλογές τους, τότε 

δημιουργούνται ακριβώς οι συνθήκες εκείνες που μπορεί να οδηγήσουν σε νοθευμένα και μη 

αυθεντικά αποτελέσματα όσον αφορά την επίτευξη συναίνεσης.  

Συνεπώς, η επιδίωξη για απόλυτη συναίνεση και ομοφωνία δεν μπορεί να είναι 

αυτοσκοπός, αλλά και οι οποιεσδήποτε πιέσεις για αναγκαστική συναίνεση δεν μπορεί παρά να 

είναι μεθοδολογικά επιλήψιμες. Εξάλλου είναι δεδομένο ότι η ανωνυμία και η ανεξάρτητη δράση 

των συμμετεχόντων που εξασφαλίζεται με την τεχνική Delphi διευκολύνει τον απεγκλωβισμό 

τους από τις οποιεσδήποτε πιέσεις για αναγκαστική συμπόρευση ή συμμόρφωση με τις απόψεις 

της ομάδας, όπως ενδεχομένως να συμβαίνει σε άλλες ομαδικές τεχνικές (Van de Ven & Delbecq, 

1974). Επομένως είναι καλοδεχούμενες τόσο οι περιπτώσεις εκείνες στις οποίες παρουσιάζεται 

μια αυθεντική συναίνεση όσο και οι περιπτώσεις εκείνες στις οποίες καταγράφονται αποκλίσεις, 
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αφού αυτές δίνουν την ευκαιρία στον ερευνητή για περισσότερη εμβάθυνση και αναζήτηση 

πολυσύνθετων και πολυδιάστατων σχέσεων και προεκτάσεων στις ερμηνείες του.  

 

Συγκλίσεις και αποκλίσεις στην εκτίμηση του βαθμού πιθανότητας και επιθυμίας 

Μια καλή ευκαιρία περαιτέρω εμβάθυνσης παρουσιάζουν τα τελικά αποτελέσματα που 

αφορούν την επίτευξη συναίνεσης στο βαθμό πιθανότητας από τη μια και το βαθμό επιθυμίας από 

την άλλη, οι οποίοι συνόδευαν τις προβλέψεις για μελλοντικές αλλαγές που περιέχονταν στην 

έρευνα. Όπως έχει ήδη επισημανθεί προηγουμένως, είναι ξεκάθαρο από τα αποτελέσματα αυτά 

ότι στο επίπεδο των δώδεκα πιθανών γενικών χαρακτηριστικών του μελλοντικού κυπριακού 

σχολείου υπάρχει αυξημένη συναίνεση όσον αφορά το βαθμό πιθανότητας, αφού σε όλες τις 

περιπτώσεις η τυπική απόκλιση είναι αρκετά κάτω από τη μονάδα, ενώ δεν εντοπίζονται 

στατιστικά σημαντικές διαφορές. Το περιεχόμενο βέβαια των χαρακτηριστικών αυτών θα 

συζητηθεί αναλυτικά στα επόμενα στάδια της συζήτησης, αλλά είναι χρήσιμο στο σημείο αυτό να 

επισημάνουμε την επίτευξη συναίνεσης μεταξύ των ειδικών στο πιο κρίσιμο σημείο της έρευνας, 

που αφορούσε την πρόβλεψη των γενικών χαρακτηριστικών ή τάσεων για το μελλοντικό σχολείο. 

Η συναίνεση αυτή, εκτός των άλλων, ενισχύει την εσωτερική αξιοπιστία της έρευνας, αφού 

δείχνει ότι τα συγκεκριμένα άτομα που έχουν επιλεγεί για να συμμετάσχουν στην έρευνα αυτή 

βρήκαν κοινές συνισταμένες μεταξύ τους και κατέληξαν τελικά σε συγκλίνουσες προβλέψεις και 

εκτιμήσεις. 

Συναίνεση όμως παρουσιάζεται και στο βαθμό επιθυμίας που συνοδεύει τα εννέα 

τουλάχιστο από τα δώδεκα πιο πάνω γενικά χαρακτηριστικά. Σε δύο περιπτώσεις (άνοιγμα στην 

τουρκοκυπριακή κοινότητα, επίδραση του μοντέλου της αγοράς) υπάρχουν σαφείς αποκλίσεις, 

ενώ σε μια περίπτωση (αυτονομία σχολικής μονάδας) η απόκλιση στο βαθμό επιθυμίας είναι μόνο 

οριακή. Πρόκειται βέβαια, τουλάχιστο όσον αφορά τις δύο πρώτες περιπτώσεις, για ενδεχόμενα 

που συχνά προκαλούν διαφοροποιημένες προσεγγίσεις αναφορικά με το βαθμό στον οποίο είναι 
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επιθυμητά να συμβούν. Οι διαφοροποιήσεις αυτές έχουν ως αφετηρία διαφορετικές 

κοσμοθεωρητικές αντιλήψεις ή συνειδησιακές τοποθετήσεις που υπάρχουν στην περιρρέουσα 

ατμόσφαιρα και δεν μπορούν να αποκρυβούν, ούτε και μεταξύ αυτών που θεωρούνται ειδικοί στα 

θέματα της εκπαίδευσης. Το γεγονός όμως ότι ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις των 

διαφωνιών, παρουσιάζεται ομοφωνία όσον αφορά το βαθμό πιθανότητας να πραγματοποιηθούν 

στο μέλλον τα ενδεχόμενα αυτά, επιβεβαιώνει ξανά την αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης 

ομάδας να προβεί σε πιο αντικειμενικές και συγκλίνουσες εκτιμήσεις για το μέλλον, ανεξάρτητα 

από τις ατομικές προτιμήσεις και επιθυμίες. 

Ενώ όμως στο επίπεδο των γενικών προβλέψεων για το μέλλον παρουσιάζεται μια 

σημαντική σύγκλιση και αυξημένη συναίνεση στις εκτιμήσεις, στο επίπεδο των προβλέψεων για 

λεπτομερείς επιμέρους αλλαγές η κατάσταση εμφανίζεται να είναι περισσότερο πολύπλοκη. 

Αναλύοντας το σύνολο όλων των επιμέρους προβλέψεων για τις οποίες γινόταν εκτίμηση τόσο 

του βαθμού πιθανότητας όσο και του βαθμού επιθυμίας, προκύπτει η ακόλουθη κατάσταση όσον 

αφορά την επίτευξη ή όχι συναίνεσης στις εκτιμήσεις. 

 

Πίνακας 5.1. Επιμέρους προβλέψεις στις οποίες έχει ή δεν έχει επιτευχθεί συναίνεση 

Πιθανότητα ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ  =57/161 ΝΑΙ (36%) 

Επιθυμία ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ  =125/161 ΝΑΙ (78%) 

 43 

(27%) 

14 

(9%) 

22 

(13%) 

82 

(51%) 

161 

100% 

 

 

Με μια ματιά στον πιο πάνω πίνακα διαπιστώνει κανείς ότι ενώ στο βαθμό πιθανότητας 

επιτεύχθηκε συναίνεση στο 36% του συνόλου των προβλέψεων, στο βαθμό επιθυμίας η 

συναίνεση έφτανε στο 78%. Αυτό δείχνει ότι οι ειδικοί με περισσότερη ευκολία συμφωνούσαν 

στην εκτίμηση του βαθμού επιθυμίας, ενώ στην εκτίμηση του βαθμού πιθανότητας 

παρουσιάζονταν σαφείς αποκλίσεις. Αυτό ενισχύεται και από τη διαπίστωση ότι μόνο στο 27% 

των προβλέψεων παρουσιάστηκε συναίνεση ταυτόχρονα στο βαθμό πιθανότητας και επιθυμίας, 

Μά
ριο
ς Σ

. Σ
τυ
λια
νίδ
ης



 

 309 

ενώ στις μισές περίπου προβλέψεις παρατηρήθηκε συναίνεση στο βαθμό επιθυμίας, χωρίς όμως 

να συμβεί το ίδιο και στο βαθμό πιθανότητας. Για να προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε το 

φαινόμενο αυτό θα πρέπει να δούμε πιο αναλυτικά τις συγκεκριμένες προβλέψεις για τις οποίες, 

ενώ ήταν εύκολο για τους ειδικούς να κρίνουν συναινετικά το βαθμό επιθυμίας δεν ήταν το ίδιο 

εύκολο να το πράξουν και με το βαθμό πιθανότητας να συμβούν. 

Μια προσεκτική ανάλυση του περιεχομένου των προβλέψεων αυτών, αφαιρουμένων 

βέβαια αυτών που παρουσιάζουν οριακές τιμές απόκλισης, μας επιτρέπει να τις κατατάξουμε σε 

τρεις τουλάχιστο ευρύτερες κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία μπορεί να ενταχθούν όλες εκείνες 

οι προβλέψεις που αναφέρονται σε μεγαλεπήβολα σχέδια για βελτίωση είτε των πόρων και της 

υποδομής είτε της ίδιας της λειτουργίας του σχολείου. Αναφέρονται ενδεικτικά οι προβλέψεις για 

αξιοποίηση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη μαθησιακή διαδικασία ή την επικοινωνία του 

δασκάλου με τους μαθητές και τους γονείς, ο εφοδιασμός κάθε μαθητή με υπολογιστή παλάμης, 

οι δικτυωμένες βιβλιοθήκες, η βελτίωση της υποδομής για ψυχαγωγία των μαθητών, η επέκταση 

της σχολικής λειτουργίας το απόγευμα και οι εκτενείς διασυνδέσεις του σχολείου με ερευνητικά 

κέντρα. Όσο αυτονόητο είναι ότι η επιθυμία για τέτοιες αλλαγές είναι δεδομένη από τον καθένα 

άλλο τόσο αυτονόητο ή αναμενόμενο είναι ότι θα υπάρχει δυσκολία στο να συμφωνήσουν όλοι 

στο βαθμό πιθανότητας να πραγματοποιηθούν αυτές οι επιθυμίες. Αυτό συμβαίνει γιατί στην 

πρώτη περίπτωση το άτομο κρίνει μόνο με βάση τα προσωπικά του πιστεύω ή ενδεχομένως και 

συμφέροντα, τα οποία μπορεί να ταυτίζονται ή όχι με το σύνολο. Στην περίπτωση όμως της 

εκτίμησης του βαθμού πιθανότητας, πέρα από τα προσωπικά πιστεύω και αντιλήψεις το άτομο 

είναι υποχρεωμένο να λάβει υπόψη του και πολλούς άλλους παράγοντες, όπως το πιθανό 

οικονομικό κόστος, η ετοιμότητα του συστήματος να υλοποιήσει τέτοιες αλλαγές, οι δυνατότητες 

υλοποίησης, τυχόν απρόσμενες εξελίξεις και άλλα παρόμοια. Η συνεκτίμηση επομένως όλων 

αυτών των μεταβλητών, στις οποίες ο καθένας μπορεί να προσδώσει διαφορετική βαρύτητα είναι 

αναμενόμενο σε τέτοιες περιπτώσεις να δημιουργεί περισσότερες διαφοροποιήσεις στην εκτίμηση 
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του βαθμού πιθανότητας, τη στιγμή που υπάρχει ομοφωνία όσο αφορά την επιθυμία 

πραγματοποίησής των συγκεκριμένων προβλέψεων. 

Οι προβλέψεις επίσης που περιγράφουν κάποιες προβληματικές εξελίξεις, οι οποίες 

αυτονόητα θεωρούνται ανεπιθύμητες, συνιστούν μια δεύτερη ομάδα προβλέψεων στις οποίες 

παρουσιάζεται μεν ομοφωνία στο βαθμό επιθυμίας αλλά όχι και στο βαθμό πιθανότητας 

πραγματοποίησης, για τους ίδιους λόγους που έχουν αναφερθεί προηγουμένως. Το γεγονός ότι σε 

αυτές υπάρχει συμφωνία ως προς το ανεπιθύμητο να συμβούν δεν υποβάλλει αυτόματα ότι θα 

πρέπει να υπάρχει συμφωνία και ως προς την πιθανότητα να συμβούν. Υπάρχουν ανεπιθύμητες 

εξελίξεις οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν πιθανές με βάση κάποιες σταθμίσεις, ενώ με βάση 

κάποιες άλλες να μη θεωρηθούν το ίδιο πιθανές. Τέτοιες εξελίξεις περιγράφονται στις προβλέψεις 

που κάνουν λόγο για συγκεντρωτισμό και ευθυνοφοβία στο επίπεδο λήψεως αποφάσεων, 

πολύπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες, μετάθεση ευθυνών από τους εκπαιδευτικούς στο 

Υπουργείο και αντίθετα, κυριαρχία της αδιαφορίας στη μάζα των εκπαιδευτικών και αχρήστευση 

μεταρρυθμίσεων λόγω ισχυρών εμποδίων. Οι εξελίξεις αυτές είναι αυτονόητο ότι είναι 

ανεπιθύμητες για το σύνολο, αλλά όταν καλείται κάποιος να κρίνει το βαθμό πιθανότητας να 

εμφανιστούν στο μέλλον είναι υποχρεωμένος να λάβει υπόψη και άλλους παράγοντες, όπως είναι 

οι μέχρι σήμερα παρόμοιες θετικές ή αρνητικές εμπειρίες, η υποδομή που υπάρχει για πρόληψη ή 

ανατροπή τους, η θετική ή αρνητική αίσθηση που έχει σχηματίσει από την περιρρέουσα 

ατμόσφαιρα, αλλά και η ίδια η αβεβαιότητα του αύριο. 

Μια τρίτη κατηγορία των προβλέψεων, εκείνων που συγκεντρώνουν συναίνεση στο βαθμό 

επιθυμίας αλλά όχι στο βαθμό πιθανότητας, περιγράφει εξελίξεις για τις οποίες υπάρχει η 

προσδοκία ότι θα λύσουν κάποιο πρόβλημα που ήδη αντιμετωπίζει το σύστημα. Τέτοιες είναι για 

παράδειγμα οι προβλέψεις που αναφέρονται στην εισαγωγή ενός έγκυρου συστήματος για 

αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, η επιχορήγηση των εκπαιδευτικών για σκοπούς 

επιμόρφωσης, η θεσμοθετημένη εμπλοκή της κοινότητας στη λειτουργία του σχολείου και η 
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εισροή κοινοτικών κονδυλίων για σύγκλιση των συστημάτων εκπαίδευσης των Ελληνοκυπρίων 

και των Τουρκοκυπρίων. Είναι λοιπόν αναμενόμενο οι πιο πάνω προβλέψεις να συγκεντρώνουν 

συναίνεση στο βαθμό επιθυμίας, αφού υπάρχει έμμεσα η προσδοκία ότι θα επιλύσουν κάποια 

αντίστοιχη προβληματική κατάσταση, που είναι στην περίπτωση των πιο πάνω προβλέψεων η 

έλλειψη έγκυρου συστήματος αξιολόγησης, η έλλειψη κινήτρων για επιμόρφωση, η ανυπαρξία 

ισχυρών δεσμών μεταξύ του σχολείου και της κοινότητας ή η έλλειψη συγκλίσεων στα δύο 

εκπαιδευτικά συστήματα. Τα πράγματα δεν είναι όμως το ίδιο απλά στην περίπτωση του βαθμού 

πιθανότητας να πραγματοποιηθούν οι πιο πάνω προβλέψεις. Στην εκτίμηση του βαθμού αυτού θα 

πρέπει και πάλι να προσμετρηθούν διάφορες μεταβλητές και παράγοντες, όπως είναι για 

παράδειγμα ο βαθμός αποδοχής της συγκεκριμένης αλλαγής από τους επηρεαζόμενους, η 

ετοιμότητα των δασκάλων, των γονιών και των μαθητών να δεχτούν τέτοιες αλλαγές, η ικανότητα 

του συστήματος να τις προετοιμάσει και να τις εφαρμόσει με επιτυχία. Το πολυσύνθετο των 

εκτιμήσεων αυτών είναι αναμενόμενο ότι θα δημιουργήσει και περισσότερες διαφοροποιήσεις 

στην εκτίμηση του βαθμού πιθανότητας. Σχηματικά αυτό μπορεί να παρουσιαστεί με το επόμενο 

γράφημα που βρίσκει εφαρμογή και στις τρεις πιο πάνω κατηγορίες προβλέψεων. 
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Γράφημα 5.1. Σχηματική απεικόνιση της εκτίμησης του βαθμού επιθυμίας και πιθανότητας 

 

Όταν λοιπόν εκτιμούμε το βαθμό επιθυμίας να πραγματοποιηθεί μια πρόβλεψη, υπάρχει 

μεγαλύτερη ευκολία να επιτευχθεί συναίνεση, αφού το άτομο καθορίζει την επιθυμία του 

λαμβάνοντας υπόψη μόνο τα προσωπικά πιστεύω, τις αντιλήψεις ή ενδεχομένως και τα 

συμφέροντα που υπάρχουν, χωρίς να είναι υποχρεωμένο να λάβει υπόψη του οποιουσδήποτε 

άλλους παράγοντες. Επιπρόσθετα, η επιθυμία είναι κάτι που εξαρτάται, καθορίζεται και ελέγχεται 

απόλυτα από το ίδιο το άτομο, σε αντίθεση με την πιθανότητα πραγματοποίησης που ουσιαστικά 

δεν ελέγχεται από αυτό. Όταν κρίνεται ο βαθμός πιθανότητας να πραγματοποιηθεί μια πρόβλεψη 

λαμβάνονται υπόψη και πολλές άλλες εξωγενείς κυρίως μεταβλητές, όπως παρουσιάζονται στο 

πιο πάνω γράφημα, οι οποίες αυξάνουν τις πιθανότητες διαφορετικών εκτιμήσεων. Η 

συνεκτίμηση των πολυσύνθετων αυτών μεταβλητών από τα διάφορα άτομα, τα οποία 

ενδεχομένως να προσδίδουν και διαφορετική βαρύτητα σε κάθε μια, αυξάνει τις πιθανότητες να 

δημιουργηθούν περισσότερες διαφοροποιήσεις στην εκτίμηση του βαθμού πιθανότητας.  

Προσωπικά πιστεύω, 

αντιλήψεις, συμφέροντα 

ΠΡΟ 

ΒΛΕΨΗ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΕΠΙΘΥ 
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ΠΙΘΑΝΟ 

ΤΗΤΑΣ 

ΑΤΟΜΟ 

Προσωπικά πιστεύω-αντιλήψεις 

Οικονομικό κόστος υλοποίησης 

Άλλο κόστος 

Δυνατότητες υλοποίησης 

Ετοιμότητα συστήματος 

Ετοιμότητα αποδοχής άλλων 

Αβεβαιότητα του μέλλοντος 

Απρόβλεπτες εξελίξεις 

Εμπειρογνωμοσύνη 

Τεχνογνωσία 

Υποδομή 

Περιρρέουσα ατμόσφαιρα 
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Συμπερασματικά μπορεί να λεχθεί ότι η επίτευξη αυθεντικής συναίνεσης είναι συνάρτηση 

πολλών παραγόντων και όχι μόνο της τεχνικής που θα χρησιμοποιηθεί. Η τεχνική Delphi μπορεί 

να είναι ένας από αυτούς τους παράγοντες, όχι όμως και ο μόνος. Σύμφωνα με τα ευρήματα της 

έρευνας αυτής, ένας άλλος σημαντικός παράγοντας είναι η φύση της ίδιας της αξιολογικής κρίσης 

που επιχειρείται αλλά και το περιεχόμενο της δήλωσης που κρίνεται και ο βαθμός αβεβαιότητας 

που αυτή εμπεριέχει. Στην περίπτωση της κρίσης του βαθμού αναγκαιότητας των στρατηγικών 

φάνηκε ότι υπήρχε από την αρχή συναίνεση μεταξύ των ερωτώμενων, σε αντίθεση με την κρίση 

του βαθμού πιθανότητας των προβλέψεων, όπου παρουσιάζονταν μεγάλες διαφοροποιήσεις, 

κυρίως όταν οι προβλέψεις αναφέρονταν σε λεπτομερείς προβλέψεις. Αντίθετα όταν κρίνονταν 

γενικά χαρακτηριστικά του μελλοντικού σχολείου υπήρχε σχεδόν καθολική συναίνεση τόσο στο 

βαθμό πιθανότητας όσο και στο βαθμό επιθυμίας. Στην περίπτωση του βαθμού επιθυμίας, το 

ποσοστό συναίνεσης ήταν αισθητά μεγαλύτερο ακόμα και στις εξειδικευμένες προβλέψεις, αφού 

αυτές εμπεριείχαν περισσότερο το στοιχείο της αυτονόητης καθολικής αποδοχής ή απόρριψης.  
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Το κυπριακό σχολείο του μέλλοντος 

Η συνόψιση και συζήτηση των αποτελεσμάτων που αναφέρονται στο μελλοντικό 

κυπριακό σχολείο χωρίζεται σε τρεις θεματικές ενότητες. Στην πρώτη ενότητα η προσοχή 

επικεντρώνεται στις συγκεκριμένες στρατηγικές για προληπτική αντιμετώπιση του μέλλοντος, 

ενώ στη δεύτερη εξετάζονται τα πιθανά μελλοντικά προβλήματα που θα αντιμετωπίσει το 

κυπριακό σχολείο μέχρι το έτος 2020. Στην τελευταία ενότητα η συζήτηση εστιάζεται σε 

συγκεκριμένες προβλέψεις για μελλοντικές αλλαγές και εξελίξεις, καθώς και στα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν αυξημένες πιθανότητες να αποτελέσουν βασικά γνωρίσματα 

του μελλοντικού κυπριακού σχολείου. Στη βάση αυτών των χαρακτηριστικών επιχειρούνται 

κάποιες προεκτάσεις που αφορούν τον προσδιορισμό των βασικών αναγκών για προληπτική 

δράση, ενώ προτείνεται και αναπτύσσεται ένα συγκεκριμένο μοντέλο που διασυνδέει τη 

στρατηγική πρόγνωση με το στρατηγικό σχεδιασμό. 

  

Στρατηγικές προληπτικής αντιμετώπισης του μέλλοντος 

Με βάση τα τελικά αποτελέσματα της έρευνας οι ειδικοί παρουσιάζονται να συμφωνούν 

μεταξύ τους σε ένα αριθμό συγκεκριμένων στρατηγικών για προληπτική αντιμετώπιση του 

μέλλοντος του κυπριακού σχολείου. Οι στρατηγικές αυτές αναφέρονται σε συγκεκριμένα μέτρα ή 

δράσεις που μεγιστοποιούν την ικανότητα του ίδιου του συστήματος να αντιμετωπίσει με επιτυχία 

το μέλλον που έρχεται. Η περαιτέρω επεξεργασία των στρατηγικών αυτών με την εφαρμογή του 

συντελεστή συμφωνίας Kendall έδειξε ότι οι ειδικοί συμφωνούν ουσιαστικά μεταξύ τους ότι οι 

πλέον αναγκαίες για το κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα στρατηγικές προληπτικής αντιμετώπισης 

του μέλλοντος είναι οι ακόλουθες: 

1. Ίδρυση μονάδας στρατηγικού σχεδιασμού της εκπαίδευσης  

2. Επιστημονική ανάλυση, αξιολόγηση και ιεράρχηση των πραγματικών αναγκών του 

εκπαιδευτικού συστήματος 

3. Αναδιάρθρωση της διοικητικής δομής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού με την 

εισαγωγή σύγχρονων τρόπων οργάνωσης και διοίκησης 
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4. Προτεραιότητα στην ανάπτυξη της εκπαιδευτικής έρευνας 

5. Δημιουργία μηχανισμού συστηματικής παρακολούθησης των εξελίξεων στα διεθνή 

εκπαιδευτικά κέντρα 

6. Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της εκπαίδευσης σε βάθος χρόνου, το οποίο να 

παρακολουθείται στενά και να αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα 

7. Ανάπτυξη μηχανισμών στρατηγικής πρόγνωσης του μέλλοντος του κυπριακού σχολείου 

πάνω σε συστηματική και επιστημονική βάση 

 

Μελετώντας το περιεχόμενο των πιο πάνω στρατηγικών μπορεί κάποιος να διαπιστώσει 

ότι η πρώτη, η έκτη και η έβδομη στη σειρά στρατηγικές σχετίζονται κατά τρόπο άμεσο ή έμμεσο 

με την ανάγκη για υιοθέτηση των ιδεών του στρατηγικού σχεδιασμού στο κυπριακό εκπαιδευτικό 

σύστημα. Μέσα βέβαια από την υπόδειξη μιας τέτοιας ανάγκης υποδηλώνεται και στηλιτεύεται 

έμμεσα και η μέχρι σήμερα αδυναμία του συστήματος να υλοποιήσει ή να αξιοποιήσει ουσιαστικά 

τις ιδέες του στρατηγικού σχεδιασμού προς όφελος του κυπριακού σχολείου. Οι ιδέες όμως αυτές 

είχαν διατυπωθεί και αναπτυχθεί εδώ και μερικές τουλάχιστο δεκαετίες (Bourgeois, 1984 

Galbraith & Kazanjian, 1986 Olsen & Eadie, 1982 Roush & Ball, 1980), δίνοντας την ευκαιρία 

σε αρκετά εκπαιδευτικά συστήματα, και όχι μόνο, να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα που 

προσέφεραν (Pashiardis, 1993). 

Οι τρεις πιο πάνω στρατηγικές όμως φέρνουν στην επιφάνεια - ιδιαίτερα η τελευταία - την 

τεχνική της στρατηγικής πρόγνωσης και στοχασμού, όπως αυτή αναπτύχθηκε στο εισαγωγικό 

μέρος της μελέτης αυτής. Εξάλλου η στρατηγική πρόγνωση θεωρείται ως απαραίτητη 

προϋπόθεση για ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό της εκπαίδευσης (Liedtka, 2000), αφού 

εμπλουτίζει σημαντικά την υπάρχουσα και διαθέσιμη πληροφόρηση για τις ανάγκες ενός τέτοιου 

σχεδιασμού σε βάθος χρόνου. Συμβάλλει επίσης σημαντικά στην έγκαιρη επισήμανση 

συγκεκριμένων απειλών, την ανάπτυξη κατάλληλης εκπαιδευτικής πολιτικής, τη διαμόρφωση 

ολοκληρωμένης στρατηγικής και την ανάπτυξη νέων και καινοτόμων ιδεών και προσεγγίσεων 

(Slaughter, 1997). Όλα τα πιο πάνω είναι στοιχεία που λείπουν σήμερα από το κυπριακό 

εκπαιδευτικό σύστημα και αυτός είναι ένας επιπρόσθετος λόγος για αξιοποίηση τέτοιων τεχνικών 

και προσεγγίσεων. Μιλώντας εξάλλου για στρατηγικές προληπτικής αντιμετώπισης του 
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μέλλοντος, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η τεχνική της στρατηγικής πρόγνωσης η οποία αξιοποιείται 

σήμερα με μεγάλη επιτυχία από εταιρείες και οργανισμούς που βρίσκονται στην πρωτοπορία της 

παγκόσμιας ανάπτυξης, θα έχει παρόμοια θετικά οφέλη αν αξιοποιηθεί μεθοδικά και 

προγραμματισμένα και στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα. Άλλωστε δίκαια έχει χαρακτηριστεί 

από κάποιους ως η δύναμη εκείνη που βοηθά ένα οργανισμό να εντοπίσει εκείνα που πρέπει να 

αλλάξει σήμερα, ώστε να μπορέσει να φτάσει στην επιτυχία και να κρατηθεί ψηλά στο μέλλον 

(Marsh κ.ά., 2002). 

Υποβοηθητικές όμως προς την κατεύθυνση της στρατηγικής πρόγνωσης και σχεδιασμού 

της εκπαίδευσης είναι και οι υπόλοιπες στρατηγικές που έχουν κριθεί ως πολύ αναγκαίες. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η δεύτερη στη σειρά στρατηγική που αναφέρεται στην 

επιστημονική ανάλυση, αξιολόγηση και ιεράρχηση των πραγματικών αναγκών του εκπαιδευτικού 

συστήματος. Είναι γεγονός ότι από την ανεξαρτησία της κυπριακής δημοκρατίας μέχρι σήμερα 

έχουν εισαχθεί αρκετές αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα, χωρίς ποτέ όμως να προηγηθεί 

οποιαδήποτε συστηματική και ολοκληρωμένη προσπάθεια για επιστημονική ανάλυση και 

προσδιορισμό των πραγματικών αναγκών του συστήματος (Karagiorges, 1986 ΟΥΝΕΣΚΟ, 

1997). Αυτό βέβαια μπορεί να σχετίζεται ως ένα βαθμό και με τη γενικότερη υποβάθμιση που 

έτυχε τουλάχιστον στο παρελθόν ο τομέας της έρευνας και της επιστημονικής τεκμηρίωσης, κάτι 

εξάλλου που έχει επισημανθεί και από τους εμπειρογνώμονες της ΟΥΝΕΣΚΟ που είχαν αναλάβει 

στο παρελθόν να αξιολογήσουν το εκπαιδευτικό σύστημα, καταθέτοντας μάλιστα συγκεκριμένη 

εισήγηση για δημιουργία Εθνικής Μονάδας Ερευνών και Αξιολόγησης (ΟΥΝΕΣΚΟ, 1997). Η 

εισήγηση αυτή συνδέεται και με την τέταρτη στη σειρά κατάταξης στρατηγική που επισημαίνει 

την ανάγκη όπως δοθεί προτεραιότητα στον τομέα της έρευνας. Μπορεί βέβαια τα τελευταία 

χρόνια να έχουν διαφοροποιηθεί κάπως τα πράγματα, κυρίως με τη λειτουργία του Πανεπιστημίου 

Κύπρου και του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας, αλλά η γενική εντύπωση που επικρατεί είναι ότι 

η έρευνα στην Κύπρο εξακολουθεί να έχει περιστασιακό χαρακτήρα και να είναι σε ένα μεγάλο 
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βαθμό αποστασιοποιημένη από τα προβλήματα του εκπαιδευτικού μας συστήματος (Θεοφιλίδης, 

2003). Η γενική αυτή απογοήτευση αλλά και το γεγονός ότι οι δαπάνες της Κύπρου στον τομέα 

της έρευνας έχουν καθηλωθεί για χρόνια στο 0,23% του ΑΕΠ (European Commission, 2000d, 

σ.69),  τη στιγμή που το αντίστοιχο ποσοστό στις ανεπτυγμένες χώρες κυμαίνεται μεταξύ 2% και 

4%, δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού για ένα κράτος που επιθυμεί πραγματικά να 

αντιμετωπίσει με επιτυχία τις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής. 

Ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει και η τρίτη στη σειρά στρατηγική η οποία επισημαίνει την 

ανάγκη αναδιάρθρωσης της διοικητικής δομής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού με την 

υιοθέτηση σύγχρονων και ευέλικτων τρόπων οργάνωσης και διοίκησης. Πρόκειται ασφαλώς για 

ένα σημαντικό βήμα, ιδιαίτερα σε μια εποχή που αναμένεται να είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Η 

σύγχρονη επιστήμη της διοίκησης δεν είναι βέβαια ο από μηχανής θεός που θα λύσει ως διά 

μαγείας όλα τα προβλήματα, μπορεί όμως να δώσει ιδέες που μπορούν θαυμάσια να συμβάλουν 

τουλάχιστο στην επίλυση των προβλημάτων εκείνων που κατά γενική ομολογία ενυπάρχουν στην 

ίδια τη δομή του αρμόδιου υπουργείου (ΟΥΝΕΣΚΟ, 1997 Φυλακτού 1997 Tsiakkiros & 

Pashiardis, 2002) αλλά και στο συγκεντρωτικό χαρακτήρα του κυπριακού εκπαιδευτικού 

συστήματος (Kyriakides, 1999
  

Πασιαρδής, 1999). Τα προβλήματα αυτά είναι πολλές φορές η 

βασική αιτία μπλοκαρίσματος κάθε καινοτόμου προσπάθειας, ενώ επιτείνουν περαιτέρω τη 

δυσκαμψία του συστήματος και παρακωλύουν την ανάπτυξη και εφαρμογή στην πράξη μιας 

ευφάνταστης εκπαιδευτικής πολιτικής. Εξάλλου, είναι καλά γνωστό ότι οι υφιστάμενες 

διοικητικές δομές του υπουργείου έχουν ουσιαστικά στηθεί από τη δεκαετία του ’60 για να 

αντιμετωπίσουν μάλιστα εντελώς διαφορετικές από τις σημερινές συνθήκες και καταστάσεις. 

Προφανώς όμως από τότε μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει πολλές αντιλήψεις και προσεγγίσεις στο 

χώρο της οργάνωσης και διοίκησης των σύγχρονων οργανισμών, αντιλήψεις που δεν μπορεί να 

συνεχίσει να παραγνωρίζει ένας οργανισμός ή ένα σύστημα που προσδοκά να αντιμετωπίσει με 

επιτυχία το παρόν και πολύ περισσότερο το μέλλον που έρχεται. 
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  Ιδιαίτερα μέσα στο σημερινό περιβάλλον που δημιουργείται με την ένταξη της χώρας στη 

μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια αποκτά ξεχωριστή σημασία και η συγκεκριμένη στρατηγική που 

αναφέρεται στη δημιουργία μηχανισμών για συστηματική παρακολούθηση των εξελίξεων στα 

διεθνή εκπαιδευτικά κέντρα. Βέβαια υπάρχει μια λεπτή διαχωριστική γραμμή μεταξύ αυτού που 

περιγράφει η πιο πάνω στρατηγική από τη μια και του άκρατου και άκριτου μιμητισμού από την 

άλλη, που πολλές φορές στο παρελθόν είχε ταλαιπωρήσει το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Ο 

κίνδυνος αυτός εξάλλου έχει επισημανθεί και μέσα από τα σχόλια που διατύπωσαν οι 

συμμετέχοντες στην έρευνα. Συνεπώς, η γραμμή αυτή θα πρέπει να διασαφηνιστεί επαρκώς, έτσι 

που να διασφαλίζεται από τη μια η απρόσκοπτη διάχυση και δημιουργική αξιοποίηση της 

διεθνούς τεχνογνωσίας και εμπειρογνωμοσύνης προς όφελος και της κυπριακής εκπαίδευσης, 

ιδιαίτερα μέσα στις σημερινές συνθήκες της παγκοσμιοποίησης που δεν αφήνουν ανεπηρέαστη 

ούτε και την εκπαίδευση (Crossley, 2000 McLean, 1995 Welch, 2001). Από την άλλη όμως, η 

διάχυση αυτή δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να παίρνει τη μορφή του άλογου και άκριτου 

μιμητισμού ή της απλής αντιγραφής ξένων προγραμμάτων και συστημάτων αλλά να περνά 

πρώτιστα μέσα από τη βάσανο του κριτικού λόγου και της αλληλόδρασης (Κουτσελίνη, 2001), 

έτσι που η κάθε ξένη ιδέα να φιλτράρεται τελικά μέσα από τις ιδιαιτερότητες που συνθέτουν το 

τοπικό συγκείμενο. 

Στο σύνολό τους οι πιο πάνω στρατηγικές, πέραν των οποιωνδήποτε επιμέρους ωφελειών 

και θετικών συνεπειών που μπορούν να έχουν, συμβάλλουν πρώτιστα στη διασφάλιση του 

σημαντικού στρατηγικού πλεονεκτήματος που παρέχει η προληπτική αντιμετώπιση της 

μελλοντικής πορείας και εξέλιξης του κυπριακού εκπαιδευτικού συστήματος. Λαμβάνοντας 

υπόψη τη βασική αρχή ότι το μέλλον δεν είναι κάτι που έχει ήδη αποφασιστεί εκ των προτέρων 

για μας, αλλά κάτι που εμείς οι ίδιοι μπορούμε να δημιουργήσουμε (Jouvenel, 2000), οι 

συγκεκριμένες στρατηγικές παρέχουν ακριβώς το γενικό πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να 

αναπτυχθεί και να υλοποιηθεί μια ευφάνταστη εκπαιδευτική πολιτική για τα χρόνια που έρχονται, 
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μια πολιτική που δεν θα ακολουθεί απλώς τις εξελίξεις αλλά θα τις προλαμβάνει και θα τις 

διαμορφώνει κατά το δυνατό. Ιδιαίτερα χρήσιμος και αποτελεσματικός προς μια τέτοια 

κατεύθυνση μπορεί να αποβεί ο συνδυασμός όλων των πιο πάνω στρατηγικών με την προσέγγιση 

της στρατηγικής πρόγνωσης και σχεδιασμού, όπως έχει επεξηγηθεί προηγουμένως, με βασική 

επιδίωξη τη μεγιστοποίηση του οφέλους για το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα. 

Μεγάλη σημασία ενέχει και το γεγονός ότι οι πιο πάνω στρατηγικές έχουν υποδειχθεί από 

τους ίδιους τους συμμετέχοντες στην έρευνα, οι οποίοι θεωρούνται καλοί γνώστες του 

εκπαιδευτικού συστήματος με πλούσιες εμπειρίες αλλά και συνεισφορά. Δύο όμως επιπλέον 

συγκεκριμένα στοιχεία ενισχύουν ακόμη περισσότερο τη σημασία αλλά και την εγκυρότητα των 

στρατηγικών αυτών. Το πρώτο αφορά τη διαπίστωση ότι όλες ανεξαίρετα συγκέντρωσαν πολύ 

ψηλές τιμές στην κλίμακα που μετρούσε το βαθμό αναγκαιότητάς τους για το κυπριακό σύστημα. 

Το δεύτερο επικεντρώνεται στην ομοφωνία που παρατηρήθηκε μεταξύ των Κυπρίων ειδικών όσον 

αφορά τη σειρά κατάταξης των στρατηγικών αυτών, λαμβανομένων υπόψη τόσο των πολύ 

χαμηλών τιμών τυπικής απόκλισης που καταγράφηκαν, όσο και του γεγονότος ότι δεν έχουν 

εντοπιστεί μεταξύ των ειδικών σε καμιά περίπτωση στατιστικά σημαντικές διαφορές εκτιμήσεων.  

 

Πιθανά μελλοντικά προβλήματα μέχρι το 2020 

Η έρευνα έφερε επίσης στην επιφάνεια δεκατέσσερα συγκεκριμένα προβλήματα τα οποία 

είναι πιθανό να εμφανιστούν και να επηρεάσουν το εκπαιδευτικό μας σύστημα μέχρι το έτος 

2020. Τα οκτώ από αυτά συγκέντρωσαν τελικά ψηλό βαθμό πιθανότητας να εμφανιστούν 

(3,50< X ≤4,00), ενώ τα υπόλοιπα έξι συγκέντρωσαν σχετικά ψηλό βαθμό πιθανότητας 

(3,00< X ≤3,50). Από τα οκτώ προβλήματα που είχαν συγκεντρώσει ψηλό βαθμό πιθανότητας 

μόνο για τα μισά υπήρξε συναίνεση, ενώ για τα υπόλοιπα τέσσερα δεν παρουσιάστηκε συναίνεση. 

Για τους σκοπούς της έρευνας αυτής υπενθυμίζεται ότι ο βαθμός πιθανότητας που συγκέντρωνε 

κάθε πρόβλημα εθεωρείτο ότι εξασφάλιζε συναίνεση όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος συνοδευόταν 
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από τυπική απόκλιση μικρότερη της μονάδας και όταν δεν εντοπίζονταν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές. Τα οκτώ προβλήματα τα οποία συγκέντρωσαν ψηλό βαθμό πιθανότητας 

παρουσιάζονται στη συνέχεια ομαδοποιημένα σε δύο ομάδες. Στην πρώτη ομάδα περιέχονται τα 

τέσσερα προβλήματα για τα οποία υπήρξε συναίνεση στο βαθμό πιθανότητας, ενώ στη δεύτερη τα 

υπόλοιπα τέσσερα για τα οποία δεν εξασφαλίστηκε η απαιτούμενη συναίνεση. Δίπλα από κάθε 

πρόβλημα φαίνεται επίσης ο χαρακτηρισμός για το βαθμό δυσκολίας που εκτιμήθηκε ότι 

παρουσιάζει το κάθε πρόβλημα, σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια: σχετικά ψηλός 

(3,00< X ≤3,50), ψηλός (3,50< X ≤4,00), αρκετά ψηλός (4,00< X ≤4,50) και πολύ ψηλός 

(4,50< X ≤5,00).  

Πίνακας 5.2 

Προβλήματα που συγκέντρωσαν ψηλό βαθμό πιθανότητας 

Προβλήματα  Βαθμός Δυσκολίας 

      Με συναίνεση 

1. Μαθητική παραβατικότητα και βία στα σχολεία Ψηλός 

2. Κρίση γενικού φιλοσοφικού προσανατολισμού της εκπαίδευσης Ψηλός 

3. Εξάπλωση των ναρκωτικών ουσιών μεταξύ των μαθητών Αρκετά ψηλός 

4. Δυσκολία προσαρμογής στη ραγδαία εξέλιξη των τεχνολογιών 

πληροφορικής 

Ψηλός 

      Χωρίς συναίνεση 

1. Εδραίωση ενός συστήματος παραπαιδείας Ψηλός 

2. Δυσκολία προσαρμογής σε μια ενδεχόμενη κοινή συμβίωση 

Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων 

Αρκετά ψηλός 

3. Συνεχής μεταφορά σοβαρών προβλημάτων της κοινωνίας μέσα 

στα σχολεία 

Αρκετά ψηλός 

4. Εμπόδια σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις από ένα ισχυρό 

συνδικαλιστικό κίνημα 

Ψηλός 

 

Τα πιο πάνω προβλήματα δεν θα προκύψουν ασφαλώς από το πουθενά. Μερικά από αυτά 

ήδη απασχολούν το κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα και κατά καιρούς λαμβάνονται μάλιστα 

συγκεκριμένα μέτρα για αντιμετώπισή τους. Ειδικότερα το θέμα της μαθητικής παραβατικότητας 

και της βίας στα σχολεία ολοένα και πιο συχνά τα τελευταία χρόνια απασχολεί την κοινή γνώμη, 

ιδιαίτερα μετά και από τη δημοσιοποίηση σοβαρών περιστατικών βίας στα κυπριακά σχολεία, ενώ 

στις συζητήσεις που συνήθως ακολουθούν συχνά ενοχοποιείται ο παράγοντας σχολική αποτυχία 
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ως μια από τις γενεσιουργούς αιτίες του φαινομένου αυτού (Παπαδόπουλος, 1997). Η πρόβλεψη 

συνεπώς των ειδικών, με αυξημένη μάλιστα ομοφωνία, για συνέχιση και περαιτέρω έξαρση του 

φαινομένου της μαθητικής παραβατικότητας μπορεί να μην «κομίζει γλαύκα εις Αθήνας», 

σηματοδοτεί όμως ένα από τα πλέον σοβαρά μελλοντικά προβλήματα, ενώ τεκμηριώνει και 

ερευνητικά τις κατά καιρούς εκφραζόμενες ανησυχίες για μια τέτοια εξέλιξη. Η πρόβλεψη 

μάλιστα αυτή, όπως θα έχουμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε στη συνέχεια, επιβεβαιώνεται και 

στο μέρος εκείνο της έρευνας που εξετάζει τα πιθανά μελλοντικά χαρακτηριστικά του κυπριακού 

σχολείου. Αυτό, πέρα από την ενίσχυση της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων της έρευνας κρούει 

για ακόμη μια φορά τον κώδωνα του κινδύνου, καλώντας τους αρμοδίους να μελετήσουν 

συστηματικά το όλο ζήτημα, να αναζητήσουν τα πιθανά αίτια και αιτιατά και να πάρουν από τώρα 

τα αναγκαία εκείνα μέτρα που θα προλάβουν ανεπιθύμητες καταστάσεις και εξελίξεις.  

Σε αντίθεση με το προηγούμενο, το δεύτερο στη σειρά πρόβλημα, για το οποίο 

εξασφαλίζεται συναίνεση μεταξύ των ειδικών για τον ψηλό βαθμό πιθανότητας που 

συγκεντρώνει, φαίνεται να μην έχει απασχολήσει τουλάχιστο ως πρόβλημα μέχρι τώρα το 

κυπριακό σχολείο. Αυτό περιγράφει το ενδεχόμενο κρίσης γενικού φιλοσοφικού 

προσανατολισμού της εκπαίδευσης με βασικούς αντιμαχόμενους πόλους την ελληνοχριστιανική 

ταυτότητα, την ταυτότητα του Κύπριου πολίτη σε ένα ομόσπονδο ελληνοτουρκικό κράτος και την 

ταυτότητα του Ευρωπαίου παγκόσμιου πολίτη, ιδιαίτερα μετά και από την ένταξη της Κύπρου 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και την πιθανή επίλυση του κυπριακού προβλήματος με βάση το 

προταθέν από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών σχέδιο (United Nations, 2004). Είναι προφανές 

ότι οι εξελίξεις αυτές θα επιφέρουν τουλάχιστο στα αρχικά στάδια μια βαθιά αναστάτωση 

τουλάχιστο στο μέχρι σήμερα εθνοκεντρικό χαρακτήρα του συστήματος, το οποίο θα πρέπει 

σταδιακά να αναζητήσει στους φιλοσοφικούς προσανατολισμούς του τις λεπτές εκείνες 

ισορροπίες μεταξύ των εννοιών του έθνους, της θρησκείας, του κράτους και της ευρύτερης 

ευρωπαϊκής οικογένειας. Εάν δεν επιτευχθεί αυτό το ζητούμενο και αφεθεί το εκπαιδευτικό 
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σύστημα χωρίς ξεκάθαρους φιλοσοφικούς προσανατολισμούς και ερείσματα οι συνέπειες τόσο 

στην παρεχόμενη παιδεία όσο και στην κοινωνία ολόκληρη δεν μπορεί παρά να είναι αρνητικές. 

Πρόκειται βέβαια για ένα ιδιαίτερα δύσκολο εγχείρημα το οποίο καθίσταται ακόμα πιο δύσκολο 

αν προσμετρήσει κανείς τις ευαισθησίες που υπάρχουν γύρω από τα ζητήματα αυτά. Από την 

άλλη όμως δεν μπορεί παρά να χαρακτηριστεί ως ενθαρρυντικό το γεγονός ότι οι δυσκολίες αυτές 

επισημαίνονται, τουλάχιστον με την έρευνα αυτή, και καταγράφονται έγκαιρα. Τα επόμενα χρόνια 

θα δείξουν κατά πόσο αυτές θα αντιμετωπιστούν το ίδιο έγκαιρα και αποτελεσματικά. 

Το τρίτο στη σειρά πρόβλημα το οποίο αναφέρεται στην εξάπλωση των ναρκωτικών 

ουσιών μεταξύ των μαθητών, συγκεντρώνει δικαιολογημένα το μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας από 

τα υπόλοιπα τρία. Πρόκειται ασφαλώς για ένα τεράστιο κοινωνικό, και όχι μόνο, πρόβλημα που 

ήδη άρχισε να κτυπά και την πόρτα μας. Φαίνεται μάλιστα να διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα 

προβλήματα αφού αυτό συνιστά κατά βάση πρόβλημα ζωής και θανάτου. Από τη έγκαιρη ή όχι 

αντιμετώπισή του θα κριθούν όχι τα επίπεδα ή η ποιότητα της μόρφωσης κάποιου αλλά η ίδια η 

ζωή του. Είναι συνεπώς επιβεβλημένο από την ίδια την εξέλιξη των πραγμάτων να καταστρωθούν 

έγκαιρα συγκεκριμένα και συγκροτημένα προγράμματα αντιμετώπισης του φαινομένου και 

πρόληψης της εξάπλωσής του, προτού είναι ήδη πολύ αργά. Ήδη οι ολοένα και πιο συχνές 

αναφορές των αστυνομικών δελτίων και οι επισημάνσεις για τη ραγδαία εξάπλωση των 

ναρκωτικών ουσιών μεταξύ του κυπριακού πληθυσμού τα τελευταία χρόνια δεν αφήνουν 

περιθώρια εφησυχασμού. Δοθέντος μάλιστα ότι τα παιδιά και κυρίως οι έφηβοι λόγω ηλικίας είναι 

περισσότερο ευάλωτοι σε τέτοιες κακοτοπιές και συνεπώς ευκολότερη λεία για τους εμπόρους του 

λευκού θανάτου, οι ευθύνες για το σύστημα εκπαίδευσης γίνονται πιο συγκεκριμένες αλλά και πιο 

βαριές. Όσο πιο μεγάλες και πιο ισχυρές αντιστάσεις καταφέρει το σύστημα αυτό να 

δημιουργήσει και να καλλιεργήσει στους μαθητές τόσο καλύτερα θα εξελίσσονται τα πράγματα. 

Σε αντίθετη περίπτωση, όχι μόνο το πρόβλημα θα μεγεθύνεται και θα οξύνεται αλλά και το ίδιο το 

σχολείο θα βρεθεί σε δύσκολη θέση, αφού θα αμφισβητηθεί η δυνατότητα αποτελεσματικής 
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παρέμβασής του στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η σύγχρονη κοινωνία, με όλες τις 

συνακόλουθες συνέπειες. 

Ένας άλλος τομέας δυσκολιών επισημαίνεται με το τέταρτο στη σειρά πρόβλημα που 

αναφέρεται στις δυσκολίες προσαρμογής της εκπαίδευσης στη ραγδαία εξέλιξη των τεχνολογιών 

πληροφορικής. Ίσως μάλιστα η μέχρι σήμερα πορεία της εισαγωγής της πληροφορικής στην 

κυπριακή εκπαίδευση, με τη μεγάλη καθυστέρηση αλλά και τα εγγενή προβλήματα που 

παρουσιάζει να ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που ώθησαν τους ειδικούς στην επισήμανση 

αυτού του προβλήματος. Είναι γεγονός ότι οι τεχνολογίες αυτές αναπτύσσονται σήμερα με 

ραγδαίους ρυθμούς και οι ενδείξεις που υπάρχουν ενισχύουν το ενδεχόμενο οι ρυθμοί αυτοί να 

είναι ακόμη πιο γρήγοροι στο μέλλον (NIC, 2000). Αυτό αναγκάζει τον καθένα, και στην 

προκειμένη περίπτωση το εκπαιδευτικό σύστημα, να μεριμνά συνεχώς ώστε να διαθέτει τα 

καλύτερα κάθε φορά τεχνολογικά μέσα και εκπαιδευτικά πακέτα για τις ανάγκες της εκπαίδευσης. 

Η προσπάθεια όμως αυτή συνεπάγεται διαρκώς ένα σημαντικό οικονομικό κόστος για αγορά και 

συνεχή ανανέωση και αναβάθμιση των συστημάτων, το οποίο μάλιστα αυξάνεται ολοένα και 

περισσότερο. Τόσο λοιπόν το τεράστιο οικονομικό κόστος αλλά και άλλοι παρεμφερείς 

παράγοντες, όπως είναι η εναρμόνιση της ψηφιακής τεχνολογίας με την παιδαγωγική του 

σχολείου, η ανάπτυξη εύχρηστων και αποτελεσματικών λογισμικών προγραμμάτων και η συνεχής 

κατάρτιση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην πληροφορική προσδιορίζουν μόνο μερικές 

από τις βασικότερες πτυχές του προβλήματος αυτού.  

Ικανοποιητικές λύσεις στο πιο πάνω πρόβλημα φαίνεται να μην έχουν δοθεί ούτε ακόμα 

και από τις πιο προηγμένες χώρες (Watson, 2001). Συνεπώς, πρόκειται για ένα πρόβλημα με 

παγκόσμιες διαστάσεις, το οποίο όμως θα πρέπει να απασχολήσει ιδιαίτερα τις χώρες εκείνες που 

έχουν καθυστερήσει να ενσωματώσουν τις νέες τεχνολογίες στα συστήματα εκπαίδευσης και 

κατάρτισης. Στη σύγχρονη ανταγωνιστική κοινωνία της γνώσης ο τεχνολογικός αλφαβητισμός και 

η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες συνιστούν στρατηγικό 
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πλεονέκτημα για κάθε χώρα που θέλει να διακριθεί και να εξασφαλίσει για τους πολίτες της 

καλύτερες συνθήκες ζωής. Η κυπριακή πολιτεία δεν έχει την πολυτέλεια να αγνοήσει τις 

δυνατότητες που της παρέχονται και να χάσει αυτή την ευκαιρία. 

Άξια αναφοράς όμως είναι και τα τέσσερα προβλήματα της επόμενης ομάδας, τα οποία 

συγκεντρώνουν ψηλό βαθμό πιθανότητας να εμφανιστούν, χωρίς να εξασφαλίζεται ο 

προκαθορισμένος βαθμός συναίνεσης. Το γεγονός και μόνο ότι συγκεντρώνουν ψηλό βαθμό 

πιθανότητας δεν μας επιτρέπει να τα αγνοήσουμε. Το πρώτο από αυτά αναφέρεται στην 

παραπαιδεία, η οποία εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να επηρεάζει το κυπριακό εκπαιδευτικό 

σύστημα. Το πρόβλημα μάλιστα αυτό δεν συγκαταλέγεται στα προβλήματα για τα οποία 

θεωρείται ότι έχει επιτευχθεί συναίνεση, επειδή συγκεντρώνει τιμή τυπικής απόκλισης ελάχιστα 

πιο πάνω από το προκαθορισμένο όριο (TA=1,03). Όσον αφορά την ουσία του προβλήματος οι 

ειδικοί της ΟΥΝΕΣΚΟ έχουν ήδη επισημάνει, εδώ και μερικά χρόνια, την παραδοξότητα που 

δημιουργεί το φαινόμενο οι ίδιοι οι γονείς να επιζητούν να συμπληρώνεται η σχολική εκπαίδευση 

με ιδιαίτερα εξωσχολικά μαθήματα, τονίζοντας ότι το άτυπο αυτό σύστημα συμπληρωματικής 

εκπαίδευσης που λειτουργεί στην Κύπρο επηρεάζει τα σχολεία και δημιουργεί πολλές 

παρενέργειες (ΟΥΝΕΣΚΟ, 1997, σ.15). Ανάμεσα σε αυτές περιλαμβάνονται τόσο η αδιαφορία 

για τα μαθήματα του σχολικού προγράμματος και κατ’ επέκταση η ανυποληψία για το δημόσιο 

σχολείο με όλες τις αρνητικές συνέπειες όσο και η δημιουργία ταξικών ανισοτήτων στη 

μορφωτική και επαγγελματική πορεία των μαθητών, ως αποτέλεσμα του ψηλού κόστους που 

συνεπάγεται η παραπαιδεία για τους γονείς. Πρόσφατη μελέτη (Πασιαρδής κ.ά., 2004, σ.21) 

εκτιμά ότι για τη σχολική χρονιά 1996/1997 το μέσο κόστος κατά μαθητή για φροντιστήρια ήταν 

ανάλογο με την εισοδηματική δυνατότητα κάθε γονιού και κυμαινόταν μεταξύ 300-600 λιρών για 

τη δευτεροβάθμια και μεταξύ 100-250 λιρών για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ανεβάζοντας έτσι 

το συνολικό κόστος σε μερικές δεκάδες εκατομμύρια λίρες κάθε χρόνο.  
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Υπέρμετρες προσδοκίες για κατάργηση ή μείωση έστω του φαινομένου της παραπαιδείας 

είχαν δημιουργηθεί πριν μερικά χρόνια αμέσως μετά την εξαγγελία της λειτουργίας του 

ολοήμερου σχολείου, λόγω βασικά της προσδοκώμενης κάλυψης των αναγκών από τη λειτουργία 

του νέου τύπου σχολείου. Πολύ σύντομα όμως οι προσδοκίες αυτές διαψεύστηκαν μέσα μάλιστα 

και από την έκθεση της ειδικής επιτροπής που συστάθηκε για αξιολόγηση του θεσμού, στην οποία 

τονιζόταν ότι οι δραστηριότητες που είχαν προγραμματιστεί δεν ήταν ικανές να επιτύχουν την 

κατάργηση του φαινομένου της παραπαιδείας (Πασιαρδής κ.ά. 2000). Παρόμοιες προσδοκίες 

είχαν δημιουργηθεί και με την εισαγωγή του θεσμού του Ενιαίου Λυκείου το Σεπτέμβρη του 

2000, για να διαψευσθούν όμως και σε αυτή την περίπτωση, όπως επισημαίνεται στην έκθεση της 

ειδικής επιτροπής που ορίστηκε για διαμορφωτική αξιολόγηση του θεσμού αυτού μετά από τρία 

χρόνια λειτουργίας (Πασιαρδής κ.ά. 2003). Η εμπειρία από τις συνεχόμενες αυτές διαψεύσεις 

επιβάλλει μια πιο συστηματική και επιστημονικά έγκυρη προσπάθεια για εντοπισμό των 

βαθύτερων εκείνων λόγων και αιτίων που προκαλούν και συντηρούν το φαινόμενο αυτό. Μια 

τέτοια προσπάθεια θα πρέπει μεταξύ άλλων να ξεκαθαρίσει σε ποιο βαθμό συμβάλλουν στη 

δημιουργία του προβλήματος η αίσθηση ότι το δημόσιο σχολείο έχει αποτύχει να προσφέρει 

ποιοτική εκπαίδευση, ο περιορισμένος αριθμός ελκυστικών θέσεων εργασίας, το σύστημα 

εισαγωγικών εξετάσεων στα πανεπιστήμια, ο υπερβάλλων ζήλος των γονιών ή άλλοι παρεμφερείς 

λόγοι. Μόνο πάνω σε μια τέτοια διάγνωση μπορεί να τεκμηριωθεί ο οποιοσδήποτε μελλοντικός 

σχεδιασμός για αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος της παραπαιδείας. 

Το δεύτερο πρόβλημα που συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες να εμφανιστεί, χωρίς όμως 

συναίνεση (TA=1,10), αναφέρεται στις δυσκολίες που θα παρουσιαστούν στην προσαρμογή του 

εκπαιδευτικού συστήματος στις νέες συνθήκες και απαιτήσεις που θα συνεπάγεται μια ενδεχόμενη 

κοινή συμβίωση Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων σε ένα κοινό ομόσπονδο κράτος. Το 

πρόβλημα αυτό σχετίζεται με ένα από τα προηγούμενα προβλήματα που αναφερόταν στο 

ενδεχόμενο κρίσης στους φιλοσοφικούς προσανατολισμούς της εκπαίδευσης, αλλά 
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διαφοροποιείται από αυτό λόγω του μεγαλύτερου βαθμού δυσκολίας που παρουσιάζει, όπως και 

λόγω της μη επίτευξης συναίνεσης στο βαθμό πιθανότητας. Μια πιθανή εξήγηση για τις 

διαφοροποιήσεις αυτές σχετίζεται με το γεγονός ότι το προηγούμενο πρόβλημα κάνει απλώς 

αναφορά σε προβλήματα φιλοσοφικού προσανατολισμού, τα οποία ενδεχομένως να θεωρούνται 

από τους ειδικούς ως πιο θεωρητικά και εύκολα στην αντιμετώπισή τους, ενώ το πρόβλημα αυτό 

αναφέρεται στις δυσκολίες προσαρμογής στις νέες συνθήκες που θα δημιουργηθούν. Βέβαια το 

σχέδιο λύσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών προβλέπει ότι οι δύο κοινότητες θα διατηρήσουν 

το δικαίωμά τους να λειτουργούν και να ελέγχουν η κάθε μια το δικό της εκπαιδευτικό σύστημα 

(United Nations, 2004), αλλά είναι προφανές ότι από την εκπαίδευση των δύο αυτών συστημάτων 

θα εξαρτηθούν πολλά όσον αφορά την ομαλή συμβίωση των δύο κοινοτήτων μέσα στις εντελώς 

νέες συνθήκες που θα δημιουργηθούν. Πρόκειται ασφαλώς για ένα δύσκολο εγχείρημα, ιδιαίτερα 

αν λάβει κανείς υπόψη το μίσος και το αίμα που χώρισε τις δύο κοινότητες τις τελευταίες 

δεκαετίες. Αυτός ίσως να είναι και ο βασικός λόγος που κάνει τους ειδικούς, έστω και χωρίς 

συναίνεση, να πιστεύουν ότι θα παρουσιαστούν μεγάλες δυσκολίες προσαρμογής της 

εκπαίδευσης, όπως άλλωστε και της κοινωνίας ολόκληρης, στις νέες συνθήκες κοινής συμβίωσης 

που είναι πιθανό να δημιουργηθούν στο μέλλον. 

Το τρίτο πιθανό πρόβλημα της ομάδας αυτής το οποίο παρουσιάζει ταυτόχρονα ψηλό 

βαθμό δυσκολίας αναφέρεται στη συνεχή μεταφορά σοβαρών προβλημάτων της κοινωνίας μέσα 

στο ίδιο το σχολείο. Το πρόβλημα αυτό σχετίζεται με τη θεωρία των ανοικτών συστημάτων και τη 

θέση ότι το σχολείο αποτελεί ένα τέτοιο ανοικτό κοινωνικό σύστημα (Bennis κ.ά., 1976 Katz & 

Kahn, 1978), το οποίο είναι αποδέκτης των διαδραματιζόμενων στην ευρύτερη κοινωνία. Ήδη σε 

σχετικές έρευνες στο εξωτερικό έχουν επισημανθεί ως τέτοια προβλήματα η μάστιγα των 

ναρκωτικών, η παιδική εκμετάλλευση, η εγκυμοσύνη στις εφήβους, το έγκλημα, η ασφάλεια, η 

εγκατάλειψη του σχολείου, η σεξουαλική παρενόχληση, οι μονογαμικές οικογένειες, κ.ά. (Friebel, 

1999). Όλα τούτα μεταφερόμενα ως προβλήματα της κοινωνίας μέσα στα ίδια τα σχολεία 
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καθιστούν ακόμη πιο δύσκολο το εκπαιδευτικό έργο και ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για 

τροχιοδρόμηση εκείνων των μηχανισμών και διαδικασιών που θα θεραπεύουν αλλά και θα 

προλαβαίνουν τέτοια ανεπιθύμητα φαινόμενα.  

Το τελευταίο από τα προβλήματα που συγκεντρώνει ψηλό βαθμό πιθανότητας να 

εμφανιστεί, χωρίς να επιτυγχάνεται συναίνεση (TA=1,16), αναφέρεται στο ενδεχόμενο 

παρεμβολής εμποδίων σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις από ένα ισχυρό εκπαιδευτικό 

συνδικαλιστικό κίνημα. Όπως πάντως και αν εξελιχθούν τα πράγματα το σίγουρο είναι ότι η 

οποιαδήποτε μελλοντική κινητοποίηση των εκπαιδευτικών ενάντια σε μεταρρυθμίσεις που θα 

απολαμβάνουν της αποδοχής του κοινωνικού συνόλου δεν μπορεί παρά να έχει το κόστος της, 

πρώτιστα για τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα βρεθούν έτσι στο στόχαστρο της ίδιας 

της κοινωνίας. Από την άλλη, όπως πολύ χαρακτηριστικά τονίζει ο Fullan (2000), οι μεγάλες 

αλλαγές δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να πετύχουν, εκτός αν το ίδιο το σύστημα καταφέρει να 

αυξήσει τη δέσμευση όχι μόνο των εκπαιδευτικών και κάθε άλλου εμπλεκόμενου αλλά και του 

ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, ώστε όλοι να αντιληφθούν ότι είναι συμμέτοχοι στην όλη 

διαδικασία της αλλαγής με μερίδιο μάλιστα στην επιτυχία ή την αποτυχία. 

Είναι τέλος χαρακτηριστικό το εύρημα ότι στην πλειοψηφία των προβλημάτων που έχουν 

υποδειχθεί και κριθεί από τους Κύπριους ειδικούς εντοπίζεται στατιστικά σημαντική θετική 

συσχέτιση μεταξύ του βαθμού πιθανότητας και του βαθμού δυσκολίας. Συνεπώς, οι ειδικοί 

θεωρούν για τις πιο πάνω περιπτώσεις πιθανό να συμβεί εκείνο που είναι ταυτόχρονα και δύσκολο 

να αντιμετωπιστεί, αφού όσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα τόσο μεγαλύτερος είναι και ο 

βαθμός δυσκολίας που δίνουν. Αυτό δείχνει σε τελευταία ανάλυση ότι οι ειδικοί αποφεύγουν να 

ωραιοποιήσουν την κατάσταση στο μέλλον, προβαίνοντας σε εκτιμήσεις που είναι περισσότερο 

κοντά στην πραγματικότητα, αφού είναι γνωστά τα προβλήματα και τα αδιέξοδα που 

αντιμετωπίζει και σήμερα το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Η τυχόν ωραιοποίηση της κατάστασης 

και η πρόβλεψη μελλοντικών προβλημάτων με χαμηλό δείκτη δυσκολίας δεν θα συνιστούσε 
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τίποτε άλλο παρά διατύπωση ευχολογίων, τα οποία συμβάλλουν στον εφησυχασμό σε ιδιαίτερα 

μάλιστα δύσκολες στιγμές για το σχολείο και τη μελλοντική του πορεία. 

  

Μελλοντικές αλλαγές και εξελίξεις μέχρι το 2020 

Πέρα από τις στρατηγικές προληπτικής αντιμετώπισης και τα πιθανά μελλοντικά 

προβλήματα, η έρευνα αυτή επεδίωξε να φέρει στην επιφάνεια και συγκεκριμένες προβλέψεις για 

αλλαγές που είναι πιθανό να επισυμβούν στο κυπριακό σχολείο μέχρι το έτος 2020. Η 

ομαδοποίηση των προβλέψεων αυτών δημιούργησε δώδεκα συγκεκριμένες κατηγορίες 

προβλέψεων, η κάθε μια από τις οποίες συνιστούσε ταυτόχρονα και ένα συγκεκριμένο πιθανό 

χαρακτηριστικό του μελλοντικού κυπριακού σχολείου. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα κλήθηκαν 

να εκτιμήσουν το βαθμό πιθανότητας του κάθε ενός από αυτά να καταστούν ένα από τα 

χαρακτηριστικά του κυπριακού σχολείου μέχρι το 2020, το βαθμό επιθυμίας για κάτι τέτοιο και το 

βαθμό επίδρασης που θα έχει στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα η τυχόν επικράτηση αυτού που 

υποδηλώνει το κάθε χαρακτηριστικό. Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στον επόμενο πίνακα.  

Πίνακας 5.3 

Συνοπτική παρουσίαση των δώδεκα χαρακτηριστικών 

Χαρακτηριστικά Βαθμός 

Επιθυμίας 

Βαθμός 

Επίδρασης 

Ψηλός βαθμός πιθανότητας   

Αύξηση της μαθητικής παραβατικότητας Πολύ χαμηλός Σχετικά χαμηλός 

Συμπόρευση με το ευρωπαϊκό σχολείο Αρκετά ψηλός Ψηλός 

Έμφαση στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου Αρκετά ψηλός Αρκετά ψηλός 

Σύγκλιση του σχολείου με την κοινωνία της πληροφορίας Αρκετά ψηλός Ψηλός 

Έμφαση στη συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Πολύ ψηλός Αρκετά ψηλός 

Επιδράσεις από το χώρο της ελεύθερης οικονομίας Σχετικά ψηλός Σχετικά ψηλός 

Σχετικά ψηλός βαθμός πιθανότητας   

Ανασχεδιασμός της λειτουργίας του σχολείου Αρκετά ψηλός Ψηλός 

Άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία των πολιτών Αρκετά ψηλός Ψηλός 

Ενίσχυση γραφειοκρατιστικών προσεγγίσεων Πολύ χαμηλός Σχετικά χαμηλός 

Ανοίγματα του σχολείου στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα Ψηλός Σχετικά ψηλός 

Σχετικά χαμηλός βαθμός πιθανότητας   

Ανάδειξη του σχολείου σε οργανισμό που καινοτομεί και 

αναπτύσσεται συνεχώς 

Πολύ ψηλός Αρκετά ψηλός 

Αυτονομία της σχολικής μονάδας Αρκετά ψηλός Ψηλός 

 

Μά
ριο
ς Σ

. Σ
τυ
λια
νίδ
ης



 

 329 

Με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα φαίνεται ότι οι Κύπριοι ειδικοί εκτιμούν ότι έξι από 

τα δώδεκα χαρακτηριστικά παρουσιάζουν ψηλό βαθμό πιθανότητας να είναι μεταξύ των 

χαρακτηριστικών του μελλοντικού κυπριακού σχολείου (3,50< X ≤4,00), τέσσερα παρουσιάζουν 

σχετικά ψηλό βαθμό πιθανότητας (3,00< X ≤3,50), ενώ δύο συγκεντρώνουν σχετικά χαμηλό 

βαθμό πιθανότητας (2,50< X <3,00). Είναι εξάλλου σημαντικό να λεχθεί ότι σε όλες τις πιο πάνω 

εκτιμήσεις παρουσιάζεται αυξημένη ομοφωνία μεταξύ των ειδικών, αφού οι αντίστοιχοι μέσοι 

όροι του βαθμού πιθανότητας για κάθε χαρακτηριστικό συνοδεύονται από αρκετά χαμηλές τιμές 

τυπικής απόκλισης. Δίπλα από κάθε χαρακτηριστικό φαίνεται επίσης ο βαθμός επιθυμίας που 

συγκέντρωσε με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: πολύ ψηλός (4,50< X ≤5,00), αρκετά ψηλός 

(4,00< X ≤4,50), ψηλός (3,50< X ≤4,00), σχετικά ψηλός (3,00< X ≤3,50), σχετικά χαμηλός 

(2,50< X <3,00), χαμηλός (2,00< X ≤2,50), αρκετά χαμηλός (1,50< X ≤2,00), και πολύ χαμηλός 

(1,00< X ≤1,50). Αντίστοιχα κριτήρια χρησιμοποιούνται και για το βαθμό της ενδεχόμενης 

επίδρασης κάθε χαρακτηριστικού στο εκπαιδευτικό σύστημα.  

Κανένα βέβαια από τα πιο πάνω χαρακτηριστικά δεν λειτουργεί κατά τρόπο που να 

αποκλείει τα υπόλοιπα, αφού αυτά δεν τίθενται ως εναλλακτικές επιλογές, ώστε η ύπαρξη του 

ενός να αποκλείει κατ’ ανάγκη την ύπαρξη των άλλων. Η μεγάλη σημασία τέτοιων 

χαρακτηριστικών βρίσκεται ακριβώς στο γεγονός ότι παρέχουν κάποιες γενικές ενδείξεις για τις 

πιθανές κατευθύνσεις προς τις οποίες αναμένεται να κινηθούν οι αλλαγές στο μέλλον (Hutmacher, 

2001), έτσι ώστε να διευκολύνεται ο έγκαιρος, και όπου είναι δυνατό, ελεγχόμενος 

προγραμματισμός των αλλαγών αυτών στο χώρο του σχολείου, αλλά και η παραγωγή της 

αντίστοιχης εκπαιδευτικής πολιτικής που θα τις θεμελιώνει και θα τις στηρίζει. Ο εντοπισμός 

μάλιστα πιθανών χαρακτηριστικών, που είναι ταυτόχρονα και επιθυμητά, διευκολύνει τους 

αρμόδιους να επικεντρωθούν περισσότερο σε αυτά και να επισπεύσουν με προσεκτικούς 

σχεδιασμούς την επικράτησή τους. Ο εντοπισμός, από την άλλη, πιθανών χαρακτηριστικών τα 
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οποία κρίνονται ταυτόχρονα ως ανεπιθύμητα, διευκολύνει την έγκαιρη μεθόδευση για πρόληψη 

και αποτροπή. 

Στη συνέχεια συζητούνται τα αποτελέσματα που αφορούν τις τρεις πιο πάνω ομάδες 

χαρακτηριστικών, ενώ ταυτόχρονα για κάθε χαρακτηριστικό παρουσιάζονται και συζητούνται και 

οι σχετικές προβλέψεις που εμπίπτουν σε καθένα από αυτά και συγκέντρωσαν είτε αρκετά ψηλό 

είτε ψηλό βαθμό πιθανότητας να συμβούν.  

 

Χαρακτηριστικά με ψηλό βαθμό πιθανότητας 

 Ψηλό βαθμό πιθανότητας (3,50< X ≤4,00) να αποτελέσουν ένα από τα χαρακτηριστικά του 

μελλοντικού κυπριακού σχολείου συγκέντρωσαν τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην 

αύξηση της μαθητικής παραβατικότητας, τη συμπόρευση με το ευρωπαϊκό σχολείο, την έμφαση 

στη συνεχή αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, τη σύγκλιση του σχολείου με την κοινωνία της 

πληροφορίας, την έμφαση στη συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και τις επιδράσεις από το 

χώρο της ελεύθερης οικονομίας. 

 

Μαθητική παραβατικότητα 

Το χαρακτηριστικό αυτό συγκέντρωσε μεν τον ψηλότερο βαθμό πιθανότητας αλλά 

ταυτόχρονα και το χαμηλότερο βαθμό επιθυμίας, σημαίνοντας έτσι συναγερμό για τους 

υπεύθυνους της εκπαίδευσης, αφού πρόκειται για ένα ενδεχόμενο που παρουσιάζεται να είναι 

αρκετά πιθανό αλλά ταυτόχρονα εντελώς ανεπιθύμητο. Το αποτέλεσμα αυτό συμπίπτει απόλυτα 

με τις προηγούμενες εκτιμήσεις των ειδικών όσον αφορά τα πιθανά προβλήματα που θα 

απασχολήσουν το κυπριακό σχολείο μέχρι το έτος 2020. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αυτές, το 

πρόβλημα που συγκέντρωσε τις περισσότερες πιθανότητες να απασχολήσει το κυπριακό σχολείο 

ήταν ακριβώς το πρόβλημα της μαθητικής παραβατικότητας και της βίας στα σχολεία. 
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Ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την εκτίμηση αυτή οι ειδικοί έκριναν με τις επιλογές τους ότι η 

αύξηση της μαθητικής παραβατικότητας θα είναι ταυτόχρονα και το πιθανότερο χαρακτηριστικό 

του κυπριακού σχολείου τα επόμενα χρόνια. Βέβαια τα προβλήματα της νεανικής 

παραβατικότητας, της σχολικής απειθαρχίας και της βίας στο σχολείο απασχολούν ήδη έντονα την 

κυπριακή κοινωνία κατά την τελευταία τουλάχιστο δεκαετία (Παπαδόπουλος, 2003) και ίσως η 

εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό και με το γεγονός ότι μέχρι σήμερα το πρόβλημα δεν φάνηκε να 

αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά, να οδήγησε τελικά τους ειδικούς στις συγκεκριμένες 

εκτιμήσεις. Κάποιο προβληματισμό όμως φαίνεται να δημιουργεί η επιμέρους εκτίμηση των 

ειδικών ότι οι ευρύτερες επιδράσεις του φαινομένου αυτού στο εκπαιδευτικό σύστημα θα είναι 

μάλλον χαμηλές. Η συγκεκριμένη βέβαια εκτίμηση θα πρέπει να ερμηνευθεί λαμβάνοντας υπόψη 

και την ασυνήθιστα μεγάλη τυπική απόκλιση που συνοδεύει τον αντίστοιχο μέσο όρο για το 

βαθμό επίδρασης, στοιχείο που μαρτυρεί την ύπαρξη σοβαρών αποκλίσεων στις εκτιμήσεις. 

Εκείνοι που έδωσαν χαμηλές τιμές στην περίπτωση αυτή ίσως να πιστεύουν βασικά ότι ναι μεν θα 

παρουσιαστεί ή και θα ενταθεί το φαινόμενο αυτό αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό που να προκαλέσει 

σοβαρές επιδράσεις και δυσλειτουργίες στο ίδιο το σύστημα. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι συγκεκριμένες προβλέψεις που σχετίζονται με το πιο πάνω 

χαρακτηριστικό, οι οποίες συγκέντρωσαν ψηλό βαθμό πιθανότητας να πραγματοποιηθούν είτε με 

συναίνεση είτε χωρίς συναίνεση. Οι προβλέψεις αυτές είναι οι ακόλουθες: 

Ψηλός βαθμός πιθανότητας  

Με συναίνεση Βαθμός Επιθυμίας 

1. Έξαρση φαινομένων βίας και χουλιγκανισμού Πολύ χαμηλός 

2. Χρήση ναρκωτικών από σημαντικό ποσοστό μαθητών Πολύ χαμηλός 

Χωρίς συναίνεση  

1. Αυστηρά μέτρα προστασίας των σχολικών εγκαταστάσεων Ψηλός 

 

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η πρόβλεψη για έξαρση των φαινομένων βίας και 

χουλιγκανισμού στα σχολεία. Πρόκειται ασφαλώς για μια δυσάρεστη εξέλιξη, η οποία, αν 

επαληθευθεί, θα δημιουργήσει πολλές ανεπιθύμητες επιπλοκές και προβλήματα στην εκπαίδευση. 
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Μεγαλύτερα ίσως προβλήματα θα δημιουργηθούν αν επαληθευθεί τελικά η επόμενη πρόβλεψη 

που αναφέρεται στο ενδεχόμενο χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών από ένα σημαντικό ποσοστό 

μαθητών. Η πρόβλεψη μάλιστα αυτή συμπίπτει απόλυτα με την εκτίμηση των ειδικών ότι ένα από 

τα πλέον δύσκολα αλλά και αρκετά πιθανά προβλήματα που θα αντιμετωπίσει στο μέλλον το 

κυπριακό σχολείο σχετίζεται ακριβώς με την εξάπλωση των ουσιών εξάρτησης μεταξύ του 

μαθητικού πληθυσμού. Συνεπώς φαίνεται να επιβεβαιώνεται και να διασταυρώνεται μέσα από τις 

επιμέρους εκτιμήσεις των ειδικών ότι όντως τα φαινόμενα αυτά θα μπουν μελλοντικά σε μια 

τροχιά περαιτέρω έξαρσης και επιδείνωσης που θα δυσκολέψει τους υπεύθυνους της εκπαίδευσης. 

Συναφής με την αύξηση της μαθητικής παραβατικότητας είναι και η επόμενη πρόβλεψη η 

οποία αναφέρεται στη λήψη αυστηρών μέτρων προστασίας και ασφάλειας των εγκαταστάσεων 

των σχολείων, παρ’ όλο που δεν επιτυγχάνεται συναίνεση στον αρκετά ψηλό βαθμό πιθανότητας 

που συγκεντρώνει. Πρόκειται βέβαια για ένα κατασταλτικό περισσότερο μέτρο, που μπορεί όμως 

να λειτουργήσει και προληπτικά, ιδιαίτερα για την αποτροπή βανδαλισμών μέσα στους σχολικούς 

χώρους, σε μη εργάσιμο χρόνο. Μερικά τέτοια μέτρα άρχισαν ήδη να συζητούνται μεταξύ των 

αρμοδίων, όπως για παράδειγμα το ενδεχόμενο εγκατάστασης στους σχολικούς χώρους κλειστών 

κυκλωμάτων παρακολούθησης ή τοποθέτησης φυλάκων ιδιαίτερα για το χρόνο που δε 

λειτουργούν τα σχολεία.  

Εκείνο που πρέπει να επισημανθεί ιδιαίτερα, στην περίπτωση των πιο πάνω προβλέψεων, 

είναι οι αρνητικές συνέπειες που δημιουργούνται για την ίδια τη μάθηση, όταν διασαλεύεται το 

μαθησιακό περιβάλλον. Ήδη η έρευνα για το αποτελεσματικό σχολείο έχει επισημάνει ως ένα από 

τα βασικά χαρακτηριστικά του την ήσυχη και ήρεμη μαθησιακή ατμόσφαιρα και γενικά το 

αίσθημα ασφάλειας μέσα στο μαθησιακό περιβάλλον (Edmonds, 1979 Levine & Lezotte, 1990
 

Sammons, κ.ά., 1995). Συνεπώς η διασάλευση αυτής της ηρεμίας και η επικράτηση συνθηκών 

ανασφάλειας τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς έχει σημαντικό κόστος 

πρώτιστα για τη μάθηση των μαθητών. Το κόστος αυτό θα πρέπει να προσμετρηθεί σοβαρά στις 
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όποιες αποφάσεις παρθούν στο μέλλον για περιορισμό των φαινομένων βίας και παραβατικότητας 

μέσα στους σχολικούς χώρους.  

 

Συμπόρευση με το ευρωπαϊκό σχολείο 

Το χαρακτηριστικό αυτό το οποίο συνοδεύεται από ψηλό βαθμό πιθανότητας, αρκετά 

ψηλό βαθμό επιθυμίας και ψηλό βαθμό επίδρασης στο εκπαιδευτικό σύστημα σχετίζεται άμεσα με 

το ιστορικό γεγονός της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο συνέπεσε χρονικά 

με τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας. Ίσως μάλιστα αυτή η συγκυρία να βοήθησε τους ειδικούς 

να δουν σε μεγαλύτερο βάθος και έκταση τις πιθανές μελλοντικές συνέπειες στο κυπριακό 

εκπαιδευτικό σύστημα, ιδιαίτερα μέσα στις σημερινές συνθήκες της παγκοσμιοποίησης (Carnoy, 

1999 Cheng, 2000 Giddens, 1999) και της προοπτικές που διαγράφονται για την ευρωπαϊκή 

ενοποίηση, η οποία κατά το Μαραθεύτη (2002) συνιστά μια μορφή περιφερειακής 

παγκοσμιοποίησης. 

Οι προβλέψεις που σχετίζονται με το πιο πάνω χαρακτηριστικό και συγκέντρωσαν αρκετά 

ψηλό ή ψηλό βαθμό πιθανότητας να πραγματοποιηθούν είτε με συναίνεση είτε χωρίς συναίνεση 

μεταξύ των ειδικών είναι οι ακόλουθες: 

Αρκετά ψηλός βαθμός πιθανότητας  

Με συναίνεση Βαθμός Επιθυμίας 

1. Διαμόρφωση κοινής ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής για 

πολλά επιμέρους θέματα 

Ψηλός 

2. Σημαντικές συνεργασίες με ευρωπαϊκά σχολεία Αρκετά ψηλός 

 

Ψηλός βαθμός πιθανότητας 

 

Με συναίνεση  

1. Κοινοί δείκτες αξιολόγησης των ευρωπαϊκών συστημάτων Ψηλός 

2. Δεσμευτικοί ευρωπαϊκοί δείκτες για την αναλογία δασκάλων-

μαθητών ανά τάξη 

Αρκετά ψηλός 

3. Πιέσεις για σύγκλιση με το ευρωπαϊκό σχολείο Ψηλός 

4. Δεσμευτικοί ευρωπαϊκοί δείκτες για την αναλογία επιμέρους 

πόρων και δαπανών ανά μαθητή  

Αρκετά ψηλός 

5. Ευρωπαϊκά πρότυπα για την υλικοτεχνική υποδομή Αρκετά ψηλός 
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Χωρίς συναίνεση  

1. Έμφαση στα προγράμματα που εμπεδώνουν το σεβασμό της 

ιδιαιτερότητας και διαφορετικότητας του άλλου 

Αρκετά ψηλός 

2. Δίκτυα ανταλλαγής τεχνογνωσίας με χώρες της Ευρώπης Αρκετά ψηλός 

3. Ευρωπαϊκά διπλώματα πιστοποίησης μαθητικών δεξιοτήτων  Ψηλός 

4. Αύξηση προγραμμάτων για ενδυνάμωση της ταυτότητας του 

Ευρωπαίου πολίτη  

Αρκετά ψηλός 

 

Οι πιο πάνω προβλέψεις δίνουν μια συνοπτική εικόνα αυτού που αναμένεται όσον αφορά 

τη συμπόρευση του κυπριακού με το ευρωπαϊκό σχολείο. Εντύπωση πάντως προκαλεί η 

διαπίστωση ότι πολλές από τις προβλέψεις των ειδικών που συγκέντρωσαν ψηλό βαθμό 

πιθανότητας αλλά και επιθυμίας αναφέρονται ακριβώς στο ενδεχόμενο καθορισμού κοινής 

ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής και καθιέρωσης δεσμευτικών ευρωπαϊκών δεικτών στην 

εκπαίδευση. Βέβαια είναι γνωστό ότι σύμφωνα και με τη συνθήκη του Άμστερνταμ υπάρχει εκ 

μέρους της ΕΕ η δέσμευση για πλήρη σεβασμό στην αρμοδιότητα των κρατών μελών όσον αφορά 

το περιεχόμενο της διδασκαλίας και την οργάνωση των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων 

(Ευρωπαϊκή Ένωση, 1997). Από την άλλη όμως κανένας δεν μπορεί να είναι σίγουρος ότι η 

συγκεκριμένη αυτή πολιτική θα συνεχίσει και στο μέλλον να παραμένει η ίδια. Εξάλλου, η 

προσπάθεια της ΕΕ για καθορισμό συγκεκριμένων δεικτών για αποτίμηση της ποιότητας της 

εκπαίδευσης στα διάφορα κράτη (European Commission, 2000c) συνιστά από μόνη της μια 

προσπάθεια για καθορισμό κοινού μέτρου σύγκρισης και αξιολόγησης των εκπαιδευτικών 

συστημάτων σε εθνικό επίπεδο, που έμμεσα ωθεί σε ένα είδος σύγκλισης και συμπόρευσης των 

συστημάτων αυτών σε συγκεκριμένους, τουλάχιστο προς το παρόν, τομείς.  

Η μεγάλη σημασία πάντως αυτής της κατηγορίας προβλέψεων έγκειται ακριβώς στο 

γεγονός ότι αναδεικνύει τον ευρωπαϊκό παράγοντα ως μια από τις δεσπόζουσες δυνάμεις που θα 

επηρεάσει τη μελλοντική πορεία και εξέλιξη του κυπριακού σχολείου. Η πολύ μεγάλη επιθυμία 

βέβαια των ειδικών για συμπόρευση του κυπριακού με το ευρωπαϊκό σχολείο δεν μπορεί να είναι 

άσχετη και με τις προσδοκίες που αφορούν τη διοχέτευση στην Κύπρο της τεχνογνωσίας και 
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εμπειρογνωμοσύνης που πιθανό να διαθέτει η ΕΕ σε θέματα εκπαίδευσης, όπως διατυπώνεται και 

σε μια από τις πιο πάνω προβλέψεις. Το γεγονός πάντως ότι η συμπόρευση με το ευρωπαϊκό 

σχολείο κρίνεται από τους ειδικούς ως κάτι το πολύ πιθανό αλλά και πολύ επιθυμητό, επιτρέπει 

στους υπεύθυνους της εκπαίδευσης να εργασθούν από τώρα προληπτικά και μεθοδικά 

διευκολύνοντας αυτή τη συμπόρευση αλλά και επισπεύδοντας ακόμη περισσότερο την 

επαλήθευση των επιμέρους εκείνων προβλέψεων, η πραγματοποίηση των οποίων έχει κριθεί ως 

ιδιαίτερα επιθυμητή. 

 

Συνεχής αξιολόγηση 

Η έμφαση στη συνεχή αξιολόγηση και αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου αποτελεί 

ακόμη ένα πιθανό χαρακτηριστικού του μελλοντικού σχολείου, το οποίο συνοδεύεται επίσης από  

αρκετά ψηλό βαθμό επιθυμίας αλλά και αναμενόμενης επίδρασης στο εκπαιδευτικό σύστημα. 

Ήδη παρόμοιες έρευνες στο εξωτερικό προβλέπουν ότι οι φορολογούμενοι θα είναι στο μέλλον 

πιο απαιτητικοί σε θέματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση των παιδιών τους (Friebel, 1999), 

ενώ είναι γενικά παραδεκτό ότι η κοινωνία απαιτεί πλέον να γνωρίζει με ποιο τρόπο 

αξιοποιούνται τα κονδύλια που διατίθενται για τη δημόσια παιδεία, δημιουργώντας έτσι την 

υποχρέωση για λογοδότηση των εκπαιδευτικών συστημάτων προς τις οργανωμένες κοινωνίες που 

τα συντηρούν (Πασιαρδής & Μιχαηλίδου, 2003). Όπως εξάλλου πολύ εύστοχα σημειώνει ο 

Μπουζάκης (2003), τα εκπαιδευτικά συστήματα που δεν αξιολογούν την πορεία τους και τα 

αποτελέσματα αυτής της πορείας δεν μπορούν να χαρακτηριστούν καν συστήματα, δεν έχουν 

ταυτότητα, στίγμα, και προσανατολισμό. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι ακόλουθες επιμέρους προβλέψεις που 

προέκυψαν μέσα από την έρευνα και σχετίζονται με το πιο πάνω χαρακτηριστικό. Οι προβλέψεις 

αυτές συγκέντρωσαν αρκετά ψηλό ή ψηλό βαθμό πιθανότητας να πραγματοποιηθούν. 
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Αρκετά ψηλός βαθμός πιθανότητας με συναίνεση  

Με συναίνεση Βαθμός Επιθυμίας 

1. Εθνικά επίπεδα και δείκτες αξιολόγησης κατά μάθημα  Αρκετά ψηλός 

Ψηλός βαθμός πιθανότητας  

Με συναίνεση  

1. Κοινές εξετάσεις για όλους τους μαθητές σε συγκεκριμένες 

ηλικίες 

Αρκετά ψηλός 

2.   Συνδυασμός πολλών μορφών αξιολόγησης του μαθητή Αρκετά ψηλός 

3.   Μηχανισμοί ελέγχου της ποιότητας της εκπαίδευσης Αρκετά ψηλός 

Χωρίς συναίνεση  

1. Διαχωρισμός της αξιολόγησης προσωπικού από την αξιολόγηση 

του σχολείου 

Αρκετά ψηλός 

2. Προγράμματα επιστημονικής κατάρτισης συμβούλων και 

αξιολογητών 

Πολύ ψηλός 

3. Έγκυρο σύστημα αξιολόγησης του σχολικού έργου Πολύ ψηλός 

 

Είναι γνωστό ότι στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα δεν υπάρχει ένας οργανωμένος και 

συστηματικός τρόπος για έλεγχο της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Αυτό μάλιστα είναι 

καταγραμμένο και στην έκθεση ΟΥΝΕΣΚΟ (1997), μέσα από την οποία έγινε στο παρελθόν η 

εισήγηση για καθιέρωση του θεσμού των εθνικών επιπέδων και ενός συστήματος αξιολόγησης και 

ελέγχου του βαθμού επίτευξης των επιπέδων αυτών. Η εισήγηση αυτή υιοθετήθηκε τελικά το 

2001 από το αρμόδιο υπουργείο που προχώρησε στο διορισμό ειδικής επιτροπής και ομάδων 

εργασίας για ανάπτυξη και προετοιμασία της όλης καινοτομίας. Μέχρι σήμερα όμως, παρά το 

αξιόλογο έργο που έχει επιτευχθεί, η όλη καινοτομία δεν έχει ακόμη τελεσφορήσει, και αυτό δεν 

είναι άσχετο με το γεγονός ότι οι συνδικαλιστικοί φορείς των εκπαιδευτικών παρουσιάζονται να 

μην έχουν ακόμη πειστεί για τη χρησιμότητα ενός τέτοιου θεσμού. 

Οι ειδικοί πάντως που συμμετείχαν στην έρευνα φαίνεται ότι δεν απογοητεύονται από τις 

σημερινές τουλάχιστον εξελίξεις. Αντίθετα εκτιμούν ότι τα εθνικά επίπεδα θα εφαρμοστούν 

τελικά στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα και αυτό επιβεβαιώνεται με την πρόβλεψη για 

εισαγωγή των εθνικών επιπέδων, η οποία έχει συγκεντρώσει αρκετά ψηλό βαθμό πιθανότητας 

αλλά και επιθυμίας να πραγματοποιηθεί. Ενδεικτικές προς αυτή την κατεύθυνση είναι και οι τρεις 

προβλέψεις που συγκέντρωσαν ψηλό βαθμό πιθανότητας να πραγματοποιηθούν με συναίνεση 
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μεταξύ των ειδικών. Η πρώτη από τις προβλέψεις αυτές αναφέρεται στην ετοιμασία κοινών 

δοκιμίων και εξετάσεων για όλους τους μαθητές σε συγκεκριμένες ηλικίες. Η δεύτερη προβλέπει 

το συνδυασμό πολλών εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης του μαθητή. Ως τέτοιες μορφές ήταν 

καταγραμμένες στη σχετική δήλωση του ερωτηματολογίου ο φάκελος επιτευγμάτων και η 

αυτοαξιολόγηση. Η τρίτη πρόβλεψη αναφέρεται στην εισαγωγή τέτοιων μηχανισμών που να 

ελέγχουν και να πιστοποιούν την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.  

 Οι τρεις εξάλλου προβλέψεις που συγκεντρώνουν ψηλό βαθμό πιθανότητας να συμβούν, 

χωρίς όμως συναίνεση μεταξύ των ειδικών, έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με το σύστημα 

αξιολόγησης των εκπαιδευτικών το οποίο φαίνεται να παρουσιάζει σήμερα αρκετές αδυναμίες 

(Kyriakides & Campbell, 2003 Μιχαήλ κ.ά., 2003 Πασιαρδής, 1996). Οι προβλέψεις αυτές 

αναφέρονται στο διαχωρισμό της αξιολόγησης του προσωπικού από την αξιολόγηση της σχολικής 

μονάδας, την επιστημονική κατάρτιση των συμβούλων και των αξιολογητών και την εισαγωγή 

έγκυρου συστήματος αξιολόγησης του έργου που επιτελείται στη σχολική μονάδα. Για όλες τις 

περιπτώσεις αυτές εξασφαλίζεται αρκετά ψηλός ή πολύ ψηλός βαθμός επιθυμίας να 

πραγματοποιηθούν. Η αναζήτηση πάντως ενός έγκυρου συστήματος αξιολόγησης δεν μπορεί να 

αγνοήσει τα σύγχρονα δεδομένα και αντιλήψεις στον τομέα αυτό, όπως είναι για παράδειγμα οι 

αρχές που διέπουν το σύστημα αξιολόγησης 360
0
 που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια σε πολλές 

επιχειρήσεις αλλά και εκπαιδευτικά συστήματα του εξωτερικού (Gastel, 1991 Smith, 1993 

Wilkerson κ.ά., 2000). Το σύστημα αυτό αντλεί πληροφόρηση ταυτόχρονα από πολλές πηγές, ενώ 

αξιοποιεί σε μεγάλο βαθμό και το στοιχείο της αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού, κάτι που έχει 

θετικές επιδράσεις στην προσπάθεια για βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου, όταν βέβαια αυτή 

γίνεται στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων (Kyriakides & Campbell, 2000 Kyriakides κ.ά., 2002 

Πασιαρδής, 1996). 
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Σύγκλιση του σχολείου με την κοινωνία της πληροφορίας 

Το χαρακτηριστικό που αναφέρεται στη σύγκλιση του κυπριακού σχολείου με την 

κοινωνία της πληροφορίας πέρα από τον ψηλό βαθμό πιθανότητας που συγκέντρωσε, συνοδεύεται 

επίσης από ένα αρκετά ψηλό βαθμό επιθυμίας και ψηλό βαθμό επίδρασης στο εκπαιδευτικό 

σύστημα. Το χαρακτηριστικό αυτό σχετίζεται άμεσα με μία από τις βασικότερες δεσπόζουσες 

δυνάμεις που καθοδηγούν τη σημερινή κοινωνία αλλά και το σχολείο στη μελλοντική τους πορεία 

και εξέλιξη, όπως αυτή έχει αναλυθεί και επεξηγηθεί στο σχετικό κεφάλαιο της ανασκόπησης της 

βιβλιογραφίας. Πρόκειται για τη δύναμη της τεχνολογίας και ειδικότερα τις επιδράσεις που ασκεί 

η σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας για ανασχεδιασμό του παραδοσιακού σχολείου έτσι που 

αυτό να συμβαδίζει με τα σύγχρονα δεδομένα και να ανταποκρίνεται καλύτερα στις νέες 

απαιτήσεις και ανάγκες που δημιουργούνται (Caldwell and Spinks, 1998 Doheny-Farina, 1996 

Russell and Holkner, 2000 Strain, 2000 Watson, 2001). 

Ταυτισμένες σε μεγάλο βαθμό με τις πιο πάνω θέσεις φαίνεται να είναι και οι προβλέψεις 

των ειδικών που συμμετείχαν στην έρευνα, αφού σύμφωνα με αυτές αναμένονται τα επόμενα 

χρόνια μέχρι το 2020 σημαντικές αλλαγές όσον αφορά την προσπάθεια για σύγκλιση του 

κυπριακού σχολείου με την κοινωνία της πληροφορίας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι 

ακόλουθες προβλέψεις οι οποίες συγκέντρωσαν αρκετά ψηλό ή ψηλό βαθμό πιθανότητας να 

πραγματοποιηθούν είτε με συναίνεση είτε χωρίς συναίνεση μεταξύ των ειδικών όσον αφορά το 

βαθμό πιθανότητας που πέτυχαν. 

Αρκετά ψηλός βαθμός πιθανότητας  

Με συναίνεση Βαθμός Επιθυμίας 

1. Αξιοποίηση σύγχρονης τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διοίκηση Πολύ ψηλός 

Ψηλός βαθμός πιθανότητας  

Με συναίνεση  

1. Επανασχεδιασμός του σχολείου έτσι που να συμβαδίζει με την 

κοινωνία της πληροφορίας 

Αρκετά ψηλός 
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Χωρίς συναίνεση  

1. Ανασχεδιασμός προγραμμάτων ώστε να συνάδουν με τις νέες 

τεχνολογίες 

Αρκετά ψηλός 

2. Πίεση για συνεχή αγορά-αναβάθμιση συστημάτων πληροφορικής Ψηλός 

3. Μετασχηματισμός των χώρων για να είναι λειτουργικοί στην 

αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών 

Αρκετά ψηλός 

4. Εισαγωγή μαθήματος για διαχείριση της πληροφορίας Αρκετά ψηλός 

5. Αδυναμία του κράτους να ελέγξει τα πολλαπλά δίκτυα μάθησης 

που δημιουργούνται έξω από το οργανωμένο σχολείο 

Χαμηλός 

 

Μια ματιά στις πιο πάνω προβλέψεις δίνει το στίγμα της αναμενόμενης σύγκλισης του 

σχολείου με την κοινωνία της πληροφορίας. Αρκετά ψηλές πιθανότητες και μάλιστα με συναίνεση 

μεταξύ των ειδικών συγκεντρώνει η πρόβλεψη που αναφέρεται στην εισαγωγή της σύγχρονης 

τεχνολογίας για διοικητικούς σκοπούς, ενδεχόμενο που κρίνεται ταυτόχρονα και ως πολύ 

επιθυμητό. Αναμφίβολα η τεχνολογία μπορεί να προσφέρει πολλά στη διοικητική υποστήριξη των 

σχολείων αλλά και του ίδιου του εκπαιδευτικού συστήματος, εξοικονομώντας και ανθρώπινη 

προσπάθεια και οικονομικό κόστος. Η διαδικασία της στελέχωσης των σχολείων, η οποία κάθε 

Σεπτέμβρη δημιουργεί πολλά προβλήματα, το σύστημα μεταθέσεων και μετακινήσεων των 

εκπαιδευτικών, η οικονομική και ορθολογική διαχείριση των πόρων, οι εγγραφές των μαθητών, 

είναι μόνο μερικές από τις περιπτώσεις στις οποίες μπορεί η σύγχρονη τεχνολογία να συνεισφέρει 

σημαντικά.  

Ο επανασχεδιασμός επίσης του σχολείου έτσι που αυτό να συμβαδίζει πληρέστερα με την 

ψηφιακή κοινωνία της πληροφορίας είναι ακόμη μια πρόβλεψη που συγκεντρώνει ψηλό βαθμό 

πιθανότητας, με συναίνεση μεταξύ των ειδικών αλλά και αρκετά ψηλή επιθυμία για 

πραγματοποίηση. Πρόκειται για σημαντική εκτίμηση που ενισχύεται περαιτέρω και με την 

επόμενη πρόβλεψη για ανασχεδιασμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων έτσι που αυτά να 

συνάδουν με τις σύγχρονες τεχνολογίες, παρ’ όλο που δεν επιτυγχάνεται συναίνεση στο βαθμό 

πιθανότητας της πρόβλεψης αυτής. Είναι γεγονός ότι μετά την αλματώδη ανάπτυξη που σημείωσε 

η τεχνολογία της πληροφορικής δημιουργήθηκε η ανάγκη για αναπροσαρμογή του συμβατού 
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σχολείου κατά τρόπο που να εναρμονίζεται η παιδαγωγική του σχολείου με τη σύγχρονη ψηφιακή 

τεχνολογία. Βέβαια κάτι τέτοιο δεν έχει ακόμη επιτευχθεί αλλά είναι οπωσδήποτε ελπιδοφόρο το 

μήνυμα που προκύπτει από τις πιο πάνω εκτιμήσεις των ειδικών και ειδικότερα από την 

αισιοδοξία τους ότι το παραδοσιακό σχολείο και τα προγράμματά του θα ανασχεδιαστούν 

μελλοντικά έτσι που να συμβαδίζουν πληρέστερα με τη σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας. 

Άξια σχολιασμού είναι και η πρόβλεψη που αναφέρεται στην πίεση για εξεύρεση των 

κονδυλίων εκείνων που απαιτεί η αγορά και συνεχής αναβάθμιση των σύγχρονων συστημάτων 

πληροφορικής. Βέβαια ο αυξημένος βαθμός πιθανότητας που συγκέντρωσε είναι κατανοητός, 

χωρίς όμως να είναι το ίδιο κατανοητός, εκ πρώτης τουλάχιστο όψεως, και ο επίσης αυξημένος 

βαθμός επιθυμίας, δεδομένου ότι η δήλωση κάνει αναφορά σε οικονομική πίεση. Μια πιθανή 

όμως ερμηνεία για το αποτέλεσμα αυτό σχετίζεται με το ενδεχόμενο να προσμέτρησε στην κρίση 

των ειδικών το γεγονός ότι η πίεση αυτή αφορούσε, και σαφώς αφορούσε, την εξεύρεση 

χρημάτων με αποκλειστικό σκοπό την αγορά και τη συνεχή αναβάθμιση των τεχνολογικών 

συστημάτων, κάτι που ασφαλώς είναι λογικό να θεωρείται επιθυμητό να συμβεί.  

Ιδιαίτερη όμως προσοχή απαιτείται όσον αφορά την πρόβλεψη που αναφέρεται στο 

ενδεχόμενο να βρεθεί το επίσημο κράτος σε μια κατάσταση ουσιαστικής αδυναμίας να ελέγξει και 

να εποπτεύσει τα πολλαπλά δίκτυα μάθησης που θα δημιουργηθούν έξω από το οργανωμένο 

σχολείο. Η πρόβλεψη αυτή έχει συγκεντρώσει βέβαια χαμηλό βαθμό επιθυμίας και συνεπώς 

θεωρείται από τους ειδικούς ως ανεπιθύμητη, παράλληλα όμως παρουσιάζει ψηλό βαθμό 

πιθανότητας να πραγματοποιηθεί. Συμβαδίζει εξάλλου σε μεγάλο βαθμό με τις προβλέψεις του 

Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης για το μελλοντικό σχολείο και ειδικότερα 

με το σενάριο που προβλέπει τη δημιουργία, μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας, πολλαπλών 

δικτύων άτυπης μάθησης που θα οδηγήσουν σε κάποιο στάδιο στην αποδυνάμωση και τη διάλυση 

των οργανωμένων σχολικών συστημάτων (OECD, 2001e). Αρκετοί επισημαίνουν επίσης μια 
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παρόμοια κατάσταση που προέρχεται από την παρατηρούμενη ραγδαία εξάπλωση των 

οικοσχολείων τα τελευταία χρόνια, λόγω και των αυξημένων δυνατοτήτων που προσφέρει η 

σύγχρονη τεχνολογία (Hargreaves, 1997 Meighan, 1997 Russell and Holkner, 2000). Πρόκειται 

ασφαλώς για φαινόμενα που δεν έχουν ακόμη εμφανιστεί στην κυπριακή εκπαίδευση, αλλά 

κανένας δεν μπορεί να το αποκλείσει να συμβεί στο μέλλον, ιδιαίτερα μέσα στις συνθήκες της 

σημερινής παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας.  

Τα πολλαπλά δίκτυα και πηγές μάθησης μπορεί βέβαια να συνιστούν μια απειλή για το 

οργανωμένο σχολείο, όπως το έχουμε γνωρίσει μέχρι σήμερα, ιδίως όταν το περιεχόμενό τους δεν 

ελέγχεται από κανένα, παρά μόνο από τους φορείς που τα δημιουργούν. Από την άλλη όμως δεν 

πρέπει να παραγνωρίζεται και η δυνατότητα που παρέχουν για μια συμπληρωματική εναλλακτική 

εκπαίδευση σε όσους την έχουν ανάγκη, κάτω από κάποιες προϋποθέσεις βέβαια που 

διασφαλίζουν την ποιότητα αλλά και τη συμβατότητα των προσφερόμενων προγραμμάτων με 

τους ευρύτερους στόχους και επιδιώξεις της κοινωνίας. Επιπρόσθετα, η παρουσία τέτοιων 

πολλαπλών δικτύων μάθησης και η περαιτέρω εξάπλωσή τους με τον καιρό, ίσως δώσει την 

ευκαιρία μελλοντικά για μια ριζική αναθεώρηση και αναδόμηση της σημερινής μορφής και ρόλου 

του σχολείου, ώστε αυτό να είναι πιο κοντά στη σύγχρονη κοινωνία και τις ανάγκες της. 

 

Συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

  Το πέμπτο χαρακτηριστικό που συγκέντρωσε ψηλό βαθμό πιθανότητας να εμφανιστεί στο 

μελλοντικό κυπριακό σχολείο αναφέρεται στην έμφαση στη συνεχή επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών. Συγκεντρώνει μάλιστα πολύ ψηλό βαθμό επιθυμίας αλλά και αρκετά ψηλό βαθμό 

επίδρασης στο εκπαιδευτικό σύστημα. Πρόκειται αναμφίβολα για ένα τομέα στον οποίο το 

κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα παρουσιάζει αρκετές αδυναμίες (Eliophotou-Menon, 2002
 
 

Θεοφιλίδης κ.ά, 2004
 
OΥΝΕΣΚΟ, 1997 Pashiardis, 1997), χωρίς μέχρι σήμερα να καταστεί 
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δυνατή μια συγκροτημένη εκπαιδευτική πολιτική και στρατηγική για θέματα επιμόρφωσης και 

ανάπτυξης του εκπαιδευτικού δυναμικού. Τέτοια πολιτική όμως που να μετατρέπεται σε 

οργανωμένα προγράμματα ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης, προσωπικής ανάπτυξης και συνεχούς 

ανανέωσης του εκπαιδευτικού (Sergiovanni & Starratt, 1998) είναι εκ των ων ουκ άνευ για κάθε 

εκπαιδευτικό σύστημα που θέλει να ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον και θέτει ψηλά τον πήχη 

των προσδοκιών του. 

Μέσα στα πλαίσια αυτά αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και οι πιο κάτω προβλέψεις οι 

οποίες ενισχύουν περαιτέρω το πιο πάνω χαρακτηριστικό. Οι προβλέψεις αυτές συγκεντρώνουν 

ψηλό βαθμό πιθανότητας να πραγματοποιηθούν, ενώ για τις περισσότερες επιτυγχάνεται 

συναίνεση μεταξύ των ειδικών όσον αφορά το βαθμό αυτό. 

Ψηλός βαθμός πιθανότητας  

Με συναίνεση Βαθμός Επιθυμίας 

1. Έμφαση στη συνεχή εξειδίκευση των εκπαιδευτικών Αρκετά ψηλός 

2. Σημαντική αύξηση χρόνου στα προγράμματα αρχικής κατάρτισης 

και επιμόρφωσης για χρήση των νέων τεχνολογιών 

Αρκετά ψηλός 

3. Έμφαση στα προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης μέσα στη 

σχολική μονάδα 

Αρκετά ψηλός 

4. Σημαντική αύξηση των υποτροφιών για μετεκπαίδευση Αρκετά ψηλός 

5. Προγράμματα επιμόρφωσης που οδηγούν σε ένα εύρος 

τεχνολογικών και παιδαγωγικών δεξιοτήτων 

Αρκετά ψηλός 

Χωρίς συναίνεση  

1. Επιχορήγηση αγοράς ατομικών φορητών υπολογιστών Αρκετά ψηλός 

2. Επιχορήγηση σημαντικού αριθμού εκπαιδευτικών για συμμετοχή 

σε μικρής διάρκειας επιμορφωτικά προγράμματα 

Αρκετά ψηλός 

 

Είναι καταρχήν ενδεικτικό ότι όλες οι πιο πάνω προβλέψεις συγκεντρώνουν αρκετά ψηλό 

βαθμό επιθυμίας να πραγματοποιηθούν. Οι πέντε επίσης προβλέψεις για τις οποίες συναινούν οι 

ειδικοί, όσον αφορά τον ψηλό βαθμό πιθανότητας που συγκεντρώνουν, δίνουν το στίγμα μιας 

πιθανής μελλοντικής έμφασης στη συνεχή επιμόρφωση του εκπαιδευτικού δυναμικού. Οι 

προβλέψεις μάλιστα αυτές συμβαδίζουν πλήρως με τις ιδέες για συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη 

και βελτίωση του προσωπικού, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί και διαδοθεί τις τελευταίες δεκαετίες 
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στο εξωτερικό (O’Sullivan. κ.ά., 1988 Wideen & Andrews, 1987), αλλά και με την έμφαση που 

έχει δοθεί τα τελευταία χρόνια από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα που αφορούν τη συνεχή 

κατάρτιση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2001). Ανάμεσα σ’ αυτές 

ξεχωρίζουν οι προβλέψεις που αναφέρονται στη συνεχή εξειδίκευση των εκπαιδευτικών, στη 

σημαντική αύξηση του χρόνου στα προγράμματα αρχικής κατάρτισης και επιμόρφωσης για χρήση 

και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, στην αύξηση των υποτροφιών για μετεκπαίδευση, στην 

ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης που οδηγούν σε ένα εύρος τεχνολογικών και 

παιδαγωγικών δεξιοτήτων, καθώς επίσης και στα προγράμματα επιμόρφωσης μέσα στη σχολική 

μονάδα. Τέτοια προγράμματα εφαρμόζονται ήδη με επιτυχία σε άλλες χώρες, έχοντας ως 

αφετηρία και αντικείμενό τους τις ανάγκες και προτεραιότητες της κάθε σχολικής μονάδας, σε 

συνάρτηση με τις ανάγκες και επιθυμίες των ίδιων των εκπαιδευτικών (Ξωχέλλης & Παπαναούμ, 

2000). 

Οι δύο προβλέψεις για τις οποίες δεν παρουσιάζεται συναίνεση στον ψηλό βαθμό 

πιθανότητας που συγκέντρωσαν σχετίζονται με ενδεχόμενα τα οποία συνεπάγονται σημαντικές 

επιχορηγήσεις από μέρους του κράτους. Ίσως μάλιστα το σημαντικό κόστος που συνεπάγονται να 

προσμέτρησε περισσότερο στη σκέψη κάποιων ειδικών ως περιοριστικός παράγοντας για τις 

πιθανότητες εκδήλωσης των συγκεκριμένων εξελίξεων, συμβάλλοντας έτσι σε μια διχοστασία που 

δεν επέτρεψε την επίτευξη συναίνεσης στην εκτίμηση του βαθμού πιθανότητας. Η πρώτη από 

αυτές τις προβλέψεις εξάλλου περιγράφει ένα ενδεχόμενο που αφορά περισσότερο την 

εξασφάλιση για τους εκπαιδευτικούς ενός συγκεκριμένου εργαλείου αυτομόρφωσης, παρά την 

ίδια την ουσία και το περιεχόμενο της επιμόρφωσης. Ανεξάρτητα όμως από αυτό, φαίνεται ότι 

επικροτείται μια τέτοια ενέργεια, η οποία μπορεί να λειτουργήσει και ως κίνητρο για τους 

εκπαιδευτικούς για περαιτέρω επιμόρφωση. Χαρακτηριστικό πρόσφατο παράδειγμα, που ίσως να 

επηρέασε και τους ειδικούς προς αυτή την κατεύθυνση, ήταν και η μερική επιχορήγηση ενός 

σημαντικού αριθμού εκπαιδευτικών για αγορά ηλεκτρονικού υπολογιστή, με την προϋπόθεση να 
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παρακολουθήσουν συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα. Δεν αποκλείεται συνεπώς στο 

μέλλον να δούμε ακόμη πιο γενναιόδωρα τέτοια κίνητρα για σκοπούς επιμόρφωσης του 

προσωπικού, ιδίως μάλιστα όταν εμπεδωθεί στη συνείδηση όλων ότι το κόστος τέτοιων 

πετυχημένων κινήτρων δεν μπορεί παρά να θεωρείται ως επένδυση για μεγιστοποίηση των 

δυνατοτήτων του εκπαιδευτικού δυναμικού προς όφελος πάντοτε της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 

 

Επιδράσεις από το χώρο της ελεύθερης οικονομίας 

Συγκρίνοντας συνολικά τα έξι χαρακτηριστικά που συγκέντρωσαν ψηλό βαθμό 

πιθανότητας, μπορούμε εύκολα να διαπιστώσουμε ότι το χαρακτηριστικό εκείνο που αναφέρεται 

στις επιδράσεις από το χώρο της οικονομίας είναι το μοναδικό που δεν συγκέντρωσε αρκετά ψηλό 

ή πολύ ψηλό βαθμό επιθυμίας, εκτός βέβαια από το χαρακτηριστικό που αναφέρεται στη 

μαθητική παραβατικότητα, το οποίο, όπως άλλωστε ήταν αναμενόμενο, εξασφάλισε πολύ χαμηλό 

βαθμό επιθυμίας. Αυτό δείχνει μια επιφυλακτική τουλάχιστο τοποθέτηση των ειδικών απέναντι 

στο χαρακτηριστικό αυτό και κατ’ επέκταση στο μοντέλο της αγοράς, παρ’ όλο που η μελλοντική 

επίδρασή του στην εκπαίδευση θεωρείται από τους ίδιους ως σχετικά μεγάλη. Πάντως, η επίδραση 

των δυνάμεων της αγοράς ή της ελεύθερης οικονομίας στην εκπαίδευση με τον ένα ή τον άλλο 

τρόπο αποτελεί ήδη μια τάση στο χώρο της σύγχρονης παγκόσμιας εκπαίδευσης (Currie & 

Newson, 1998 Spring, 1998 Taylor, 1997 Whitty & Power, 2000). Η τάση μάλιστα αυτή, 

σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις, δεν αποκλείεται να επιδράσει σημαντικά ή ακόμη και να 

κυριαρχήσει στο μελλοντικό παγκόσμιο σχολείο (OECD, 2001e).  

Συνεπώς, η επισήμανση και από τους Κύπριους ειδικούς του ενδεχομένου κάποιες από τις 

ιδέες που έχουν αναπτυχθεί ή αναπτύσσονται στο χώρο της οικονομίας να βρουν μελλοντικά 

πρόσφορο έδαφος και στο χώρο της εκπαίδευσης συγκλίνουν σε μεγάλο βαθμό με τα ευρήματα 

παρόμοιων αναζητήσεων σε διεθνές επίπεδο. Η κάπως επιφυλακτική όμως στάση τους όσον 

Μά
ριο
ς Σ

. Σ
τυ
λια
νίδ
ης



 

 345 

αφορά την επιθυμία τους να συμβεί μια τέτοια εξέλιξη αντικατοπτρίζει περισσότερο ίσως την 

ανησυχία τους μήπως τελικά φτάσουμε σε ένα σημείο εμπορευματοποίησης της γνώσης ή 

εκμετάλλευσης της ανάγκης για μόρφωση και αγωγή από διάφορα ιδιωτικά συμφέροντα που 

έχουν ως απώτερο στόχο το κέρδος. Οι επιφυλάξεις αυτές εξάλλου δεν μπορεί να είναι άσχετες 

και με τη διχοστασία που συνήθως παρατηρείται στο διεθνή χώρο όσον αφορά την 

αποτελεσματικότητα τέτοιων πρακτικών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η κίνηση για 

εισαγωγή των δυνάμεων της αγοράς στην εκπαίδευση με την παροχή του δικαιώματος στους 

γονείς να επιλέγουν σχολεία, ώστε να αυξηθεί ο συναγωνισμός μεταξύ των σχολείων και να 

οδηγηθούμε στη βελτίωση των επιπέδων. Αρκετοί όμως διαπιστώνουν σήμερα, μερικά χρόνια 

μετά την εφαρμογή της πρακτικής αυτής, ότι ακόμη δεν υπάρχουν χειροπιαστά στοιχεία που να 

πείθουν ότι όντως τα επίπεδα στην εκπαίδευση έχουν βελτιωθεί ως αποτέλεσμα της πιο πάνω 

πρακτικής (Boyd & Lugg, 1998 Gorard & Taylor, 2002). Παρόμοια είναι και η περίπτωση της 

παροχής κινήτρων στους εκπαιδευτικούς με διάφορα συστήματα αμοιβών, ανάλογα με το 

επιτελούμενο έργο, όπου και εδώ εντοπίζονται σοβαρές διαφωνίες (Adnett, 2003 Ballou, 2001
 

Tomlinson, 2000). Συνεπώς, οι διαφωνίες και οι επιφυλάξεις για τέτοιες πρακτικές υπάρχουν και 

στο διεθνή χώρο και θα ήταν παράξενο να μην παρατηρούνται και μεταξύ των Κυπρίων. 

Όσον αφορά τις εκτιμήσεις των Κυπρίων ειδικών που σχετίζονται με τη μελλοντική 

επίδραση του μοντέλου της αγοράς στην εκπαίδευση, είναι χαρακτηριστικές οι ακόλουθες 

προβλέψεις, οι οποίες συγκεντρώνουν μάλιστα ψηλό βαθμό πιθανότητας να πραγματοποιηθούν.  

Αρκετά ψηλός βαθμός πιθανότητας  

Χωρίς συναίνεση Βαθμός Επιθυμίας 

1. Μηχανισμοί λογοδοσίας για όσους διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα  Πολύ ψηλός 

Ψηλός βαθμός πιθανότητας  

Με συναίνεση  

1. Αγορά υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα για υπηρεσίες συναφείς 

με την εκπαίδευση 

Αρκετά ψηλός 

2. Αναδόμηση των αναλυτικών προγραμμάτων για ικανοποίηση των 

αναγκών της αγοράς εργασίας 

Αρκετά ψηλός 

3. Μεγέθυνση της ιδιωτικής εκπαίδευσης Αρκετά χαμηλός 
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Χωρίς συναίνεση  

1. Εισαγωγή δεικτών μέτρησης της αποδοτικότητας Αρκετά ψηλός 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόβλεψη για δημιουργία μηχανισμών λογοδοσίας για 

όσους διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα, η οποία συγκέντρωσε πολύ μεγάλο βαθμό πιθανότητας. Η 

πρόβλεψη αυτή συνδέεται με την ευρύτερη απαίτηση της κοινωνίας για λογοδότηση όλων όσων 

διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα. Ως τέτοιοι φορείς που διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα θα 

μπορούσαν να προσδιοριστούν στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα οι κατά τόπους σχολικές 

εφορείες, οι διευθύνσεις των σχολείων, οι υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για τον ετήσιο 

προϋπολογισμό της εκπαίδευσης, οι τεχνικές υπηρεσίες κ.ά. Σε τελευταία ανάλυση όμως 

αποδέκτες του δημόσιου χρήματος για τις υπηρεσίες που παρέχουν είναι και οι ίδιοι οι 

εκπαιδευτικοί, και μέσα σε μια τάση ευρείας ανάπτυξης μηχανισμών λογοδότησης δεν θα 

αποτελούσε έκπληξη το ενδεχόμενο ανάπτυξης ανάλογων μηχανισμών για διαβεβαίωση του κατά 

πόσο οι απολαβές του κάθε ενός δικαιολογούνται από το παραγόμενο από αυτόν έργο. Το 

ενδεχόμενο αυτό σχετίζεται άμεσα με την αυξημένη απαίτηση που καταγράφηκε διεθνώς τις 

προηγούμενες δεκαετίες για την υποχρέωση λογοδοσίας τόσο στο μικροεπίπεδο όσο και στο 

μακροεπίπεδο του σχολικού συστήματος. Σύμφωνα μάλιστα με τους Elliotτ κ.ά. (1982) οι 

εκπαιδευτικοί φαίνεται να νιώθουν περισσότερο υπόλογοι στο μικροεπίπεδο της σχολικής τους 

μονάδας, απέναντι στους μαθητές τους, τους συναδέλφους και τους γονείς, χωρίς βέβαια να 

παραγνωρίζονται και οι αντίστοιχες ευθύνες απέναντι στις εκπαιδευτικές αρχές, οι οποίες όμως 

από τη φύση τους θεωρούνται περισσότερο απόμακρες, νομικές και τυπικές.  

Επιπρόσθετες πτυχές αυτού του μοντέλου συνιστούν τόσο η  πρόβλεψη για αγορά 

υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα για τομείς που είναι συναφείς με την εκπαίδευση όσο και η 

πρόβλεψη για αναδόμηση των αναλυτικών προγραμμάτων, ώστε να ικανοποιούνται καλύτερα οι 

ανάγκες της αγοράς εργασίας. Η πρώτη μάλιστα πρόβλεψη συνδέεται ως ένα βαθμό με την ιδέα 

της ιδιωτικοποίησης της εκπαίδευσης, ιδιαίτερα μετά τη διεθνώς παρατηρούμενη κατάρρευση των 
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παραδοσιακών διαχωριστικών ορίων που υπήρχαν παλαιότερα μεταξύ του δημοσίου και των 

οργανισμών της ελεύθερης αγοράς (Meyer κ.ά., 2000). Ήδη και στην Κύπρο έχει αρχίσει, τα 

τελευταία κυρίως χρόνια, να παρατηρείται ένα ανάλογο φαινόμενο, με χαρακτηριστικό 

παράδειγμα στο χώρο της εκπαίδευσης την ανάθεση του σχεδιασμού των νέων σχολικών κτιρίων 

σε ιδιώτες αρχιτέκτονες και όχι στις τεχνικές υπηρεσίες του αρμόδιου υπουργείου. Δεν θα 

αποτελούσε λοιπόν έκπληξη να δούμε στο μέλλον παρόμοιες ρυθμίσεις για αγορά υπηρεσιών από 

τον ιδιωτικό τομέα και σε άλλους τομείς της εκπαίδευσης όπως είναι η επιμόρφωση και 

αξιολόγηση του προσωπικού, η αξιολόγηση των σχολικών προγραμμάτων, η συγγραφή σχολικών 

εγχειριδίων και η ανάπτυξη λογισμικού.  

Αξίζει τέλος να επισημανθεί ότι παρ’ όλο που το πιο πάνω ενδεχόμενο αγοράς υπηρεσιών 

από τον ιδιωτικό τομέα κρίνεται ως πολύ επιθυμητό από τους ειδικούς, οι ίδιοι θεωρούν ως 

ανεπιθύμητη μια μελλοντική μεγέθυνση της ιδιωτικής εκπαίδευσης, αν και κάτι τέτοιο 

συγκεντρώνει σύμφωνα με τους ίδιους πολλές πιθανότητες να συμβεί. Τα τελευταία πάντως 

χρόνια αν και δεν παρατηρείται, όπως περιγράφουν τουλάχιστο οι  επίσημες στατιστικές της 

εκπαίδευσης, καμιά σημαντική μετακίνηση μαθητών προς την ιδιωτική εκπαίδευση (Στατιστική 

Υπηρεσία, 2001β, σ.34-5), ακούονται ολοένα και πιο έντονες κριτικές για τη δημόσια εκπαίδευση. 

Σε αρκετές μάλιστα περιπτώσεις, κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων του πρώτου γύρου της 

έρευνας αυτής, η κριτική και ως ένα βαθμό επικριτική στάση για το δημόσιο σχολείο ήταν 

εμφανής. Έκπληξη επίσης προκαλούσε η υιοθέτηση αυτής της στάσης και από αρκετούς 

εκπαιδευτικούς οι οποίοι  εργάζονταν οι ίδιοι στο δημόσιο σχολείο και γνώριζαν από πρώτο χέρι 

την κατάσταση. Είναι λοιπόν προφανές ότι στην περίπτωση που η κριτική αυτή τοποθέτηση 

αποδειχθεί ότι είναι όντως βάσιμη και δεν παρθούν τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για στήριξη 

και ενίσχυση του δημόσιου σχολείου, δεν αποκλείεται μελλοντικά να υπάρξει μια στροφή προς τα 

ιδιωτικά σχολεία, με την προϋπόθεση βέβαια ότι αυτά θα πείσουν για την ποιότητα της 

εκπαίδευσης που παρέχουν. Εξάλλου η διαπίστωση ότι δεν υπάρχει τα τελευταία χρόνια 
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σημαντική στροφή προς την ιδιωτική εκπαίδευση, δεν μπορεί από μόνη της να αποκλείσει το 

ενδεχόμενο να υπάρχει όντως ζήτηση για τα ιδιωτικά σχολεία, η οποία όμως να μην ικανοποιείται 

από τα υφιστάμενα ιδιωτικά σχολεία, λόγω και του τεράστιου κόστους που συνεπάγεται η 

ανέγερση τέτοιων σχολείων σήμερα. 

 

Χαρακτηριστικά με σχετικά ψηλό βαθμό πιθανότητας 

 Τα επόμενα τέσσερα χαρακτηριστικά δεν συγκέντρωσαν τον ψηλό βαθμό πιθανότητας που 

συγκέντρωσαν τα προηγούμενα έξι χαρακτηριστικά να αποτελέσουν ένα από τα βασικά 

γνωρίσματα του κυπριακού σχολείου μέχρι το 2020. Περιορίστηκαν σε ένα βαθμό πιθανότητας 

που εκτείνεται μέσα σε ένα εύρος που μόλις υπερβαίνει τη μέση τιμή της κλίμακας που 

χρησιμοποιήθηκε (3,00< X ≤3,50), συγκροτώντας έτσι μια ξεχωριστή κατηγορία χαρακτηριστικών 

που συγκεντρώνουν σχετικά ψηλό ή μάλλον ψηλό βαθμό πιθανότητας να αποτελέσουν 

γνωρίσματα του μελλοντικού κυπριακού σχολείου. Τα χαρακτηριστικά αυτά αναφέρονται στον 

ανασχεδιασμό της λειτουργίας του σχολείου, το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, την 

ενίσχυση των γραφειοκρατιστικών προσεγγίσεων και τα ανοίγματα του σχολείου στην 

τουρκοκυπριακή κοινότητα. 

 

Ανασχεδιασμός της λειτουργίας του σχολείου 

Τις περισσότερες πιθανότητες από την πιο πάνω ομάδα συγκέντρωσε το χαρακτηριστικό 

που αναφέρεται στον ανασχεδιασμό της λειτουργίας του σχολείου. Το χαρακτηριστικό αυτό, όπως 

ήταν διατυπωμένο, αφορούσε το ενδεχόμενο γενικού ανασχεδιασμού της λειτουργίας του 

σχολείου, κυρίως όσον αφορά την υποδομή και τα προγράμματά του. Η ανάγκη για ένα τέτοιο 

ανασχεδιασμό είναι θεμελιωμένη και εκπηγάζει από τη γενική παραδοχή ότι το σημερινό σχολείο 

έχει σχεδιαστεί πριν από αρκετές δεκαετίες για να ικανοποιήσει ουσιαστικά τις συγκεκριμένες 
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ανάγκες και απαιτήσεις της τότε βιομηχανικής εποχής (Gonzales & Robyler, 1996
·
 Hammond, 

2000). Όσο όμως προχωρούμε στον 21
ο
 αιώνα δεν μπορεί παρά να συνειδητοποιούμε περισσότερο 

ότι η νέα εποχή είναι εντελώς διαφορετική και συνεπώς επιβάλλονται τέτοιες αναπροσαρμογές ή 

ακόμα και ριζικός ανασχεδιασμός του σχολείου, έτσι που αυτό να είναι περισσότερο κοντά στην 

εποχή αυτή και τις ιδιαιτερότητές της, εξυπηρετώντας τις νέες ανάγκες που αυτή δημιουργεί για 

τους ανθρώπους.  

Συνεπώς, θα ανέμενε κανείς ότι το χαρακτηριστικό αυτό θα συγκέντρωνε τουλάχιστο 

αρκετά ψηλό βαθμό πιθανότητας, δεδομένου μάλιστα ότι είχε συγκεντρώσει αρκετά ψηλό βαθμό 

επιθυμίας αλλά και ψηλό βαθμό αναμενόμενης επίδρασης στο εκπαιδευτικό σύστημα. Φαίνεται 

όμως ότι το ευκταίο και το επιθυμητό στην περίπτωση αυτή δεν συμπίπτει απόλυτα με το πιθανό. 

Αυτό μπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους. Ένας από αυτούς ίσως να σχετίζεται με μια 

γενική στάση απαισιοδοξίας ή επιφυλακτικότητας που μπορεί να δημιούργησε στους 

συμμετέχοντες στην έρευνα η μέχρι σήμερα αδυναμία του συστήματος να επιδείξει μια ευελιξία 

και προσαρμοστικότητα στις σύγχρονες εξελίξεις και απαιτήσεις. Ίσως πάλι να οφείλεται στην 

εκτίμηση ότι ένας τέτοιος ανασχεδιασμός αποτελεί ιδιαίτερα δύσκολο εγχείρημα, λόγω κυρίως 

σημαντικών ανατροπών που θα επιφέρει στα καθιερωμένα, δημιουργώντας έτσι ισχυρές 

αντιστάσεις και εμπόδια από εκείνους που δεν θα είναι έτοιμοι να αποδεχθούν αυτές τις 

ανατροπές. Μπορεί τέλος οι ειδικοί να μην έδωσαν ιδιαίτερα ψηλές τιμές στο βαθμό πιθανότητας, 

επειδή πιστεύουν ενδεχομένως ότι μπορεί μεν να γίνουν περιορισμένες αλλαγές που να αφορούν 

τον ανασχεδιασμό του σχολείου, αλλά προβλέπουν ότι αυτές δεν θα γίνουν σε τέτοια έκταση ώστε 

όντως να συνιστούν ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του μελλοντικού κυπριακού 

σχολείου. 

Πέρα όμως από τις πιο πάνω πιθανές επιφυλάξεις, ο ανασχεδιασμός της λειτουργίας του 

σχολείου βρίσκει ερείσματα και θεμελιώνεται στην ανάγκη το σχολείο να συμβαδίζει με την κάθε 

εποχή και τις ιδιαιτερότητες που αυτή δημιουργεί. Οι δύο μάλιστα πτυχές που συνόδευαν το 
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συγκεκριμένο χαρακτηριστικό και αφορούσαν την υποδομή και τα προγράμματα περιγράφουν 

ακριβώς το στίγμα ενός τέτοιου ανασχεδιασμού που αναμένεται να επικεντρωθεί σε θέματα που 

σχετίζονται τόσο με την υλικοτεχνική υποδομή, όσο και με τα ωρολόγια και αναλυτικά 

προγράμματα. Τα σχολεία επιβάλλεται να  ξανασχεδιαστούν με βάση τις σύγχρονες αντιλήψεις 

της σχολικής αρχιτεκτονικής έτσι που να βρίσκονται πιο κοντά στην ψυχολογία του μαθητή και 

να εξυπηρετούν καλύτερα την όλη διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης (Γερμανός, 

1998). Η λειτουργικότητα και η ελκυστικότητα των χώρων, οι σύγχρονες ανέσεις και 

διευκολύνσεις, οι πρόνοιες για πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της σύγχρονης τεχνολογίας, 

τα εργαστήρια προσομοίωσης, ακόμα και το χρώμα στους τοίχους και τα έπιπλα δεν είναι παρά 

μόνο μερικές από τις πτυχές ενός πιθανού ανασχεδιασμού της σχολικής υποδομής. Από την άλλη 

ο ανασχεδιασμός του ωραρίου λειτουργίας και γενικότερα των προγραμμάτων σπουδών συνιστά 

το δεύτερο βασικό άξονα μιας πραγματικής αναδόμησης του σχολείου, έτσι που αυτό να 

ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες της εποχής του. 

Μερικές επιμέρους ιδέες μέσα στα πιο πάνω προδιαγραφόμενα πλαίσια, περιγράφουν και 

οι πιο κάτω προβλέψεις που προέκυψαν μέσα από την έρευνα αυτή και ενισχύουν περαιτέρω την 

εκτίμηση για ανασχεδιασμό του σημερινού σχολείου.  

Αρκετά ψηλός βαθμός πιθανότητας  

Με συναίνεση Βαθμός Επιθυμίας 

1. Ένταξη προδημοτικής στην υποχρεωτική βασική εκπαίδευση Πολύ ψηλός 

Χωρίς συναίνεση  

1. Κλειστή αίθουσα πολλαπλής χρήσης σε όλα τα σχολεία  Πολύ ψηλός 

Ψηλός βαθμός πιθανότητας  

Με συναίνεση  

1. Έμφαση στη δυνατότητα επιλογής μαθημάτων από τους μαθητές Αρκετά ψηλός 

2. Δημιουργία σχολείων δεύτερης ευκαιρίας για μαθητές που 

αποτυγχάνουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

Αρκετά ψηλός 

Χωρίς συναίνεση  

1. Σημαντικές επενδύσεις για αναβάθμιση κτιρίων και εξοπλισμού Πολύ ψηλός 

2. Εξειδικευμένες αίθουσες για κάθε μάθημα Αρκετά ψηλός 

3. Εγκατάσταση συστημάτων κλιματισμού Αρκετά ψηλός 
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Αρκετά ψηλό βαθμό πιθανότητας έχουν εξασφαλίσει η πρόβλεψη για ένταξη της 

προδημοτικής στην υποχρεωτική βασική εκπαίδευση, και η πρόβλεψη για δημιουργία κλειστής 

αίθουσας πολλαπλής χρήσης για όλα τα σχολεία, συγκεντρώνοντας μάλιστα και οι δύο πολύ ψηλό 

βαθμό επιθυμίας. Είναι γεγονός ότι το περιεχόμενο της πρώτης πρόβλεψης μπήκε ήδη σε τροχιά 

υλοποίησης μετά και από την πολύ πρόσφατη σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. 

Όταν ξεκινούσε όμως η έρευνα και διατυπωνόταν για πρώτη φορά από τους ειδικούς στις 

συνεντεύξεις η πρόβλεψη αυτή (Νοέμβρης 2002), δεν υπήρχε τίποτα στον ορίζοντα που να 

έδειχνε ότι κάτι τέτοιο θα υλοποιόταν και μάλιστα τόσο σύντομα. Το στοιχείο αυτό ενισχύει 

βέβαια περαιτέρω την εγκυρότητα της έρευνας και για τις υπόλοιπες προβλέψεις. 

Η δεύτερη πρόβλεψη για κλειστή αίθουσα πολλαπλής χρήσης σχετίζεται περισσότερο με 

την υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων. Στο ίδιο θέμα όμως αναφέρονται και οι τρεις 

συγκεκριμένες προβλέψεις που συγκεντρώνουν ψηλό βαθμό πιθανότητας αλλά χωρίς συναίνεση 

μεταξύ των ειδικών. Πρόκειται για τις προβλέψεις που αναφέρονται σε σημαντικές επενδύσεις για 

την αναβάθμιση της ποιότητας των κτιρίων και του εξοπλισμού, στη λειτουργία εξειδικευμένων 

αιθουσών για κάθε μάθημα με το απαραίτητο μαθησιακό υλικό και στην εγκατάσταση 

συστημάτων κλιματισμού για τους καλοκαιρινούς μήνες, κάτι που θα είναι απαραίτητο ιδίως στην 

περίπτωση που επεκταθεί ο σχολικός χρόνος το απόγευμα ή για περισσότερες μέρες το καλοκαίρι. 

Πρόκειται βέβαια για σημαντικά βήματα στον τομέα της βελτίωσης της υλικοτεχνικής υποδομής, 

που αν τελικά υλοποιηθούν αναμένεται ότι θα προσφέρουν σημαντικά και στον τομέα της 

μάθησης των παιδιών. Το γεγονός πάντως ότι την τελευταία κυρίως δεκαετία έχουν κτιστεί πολλά 

καινούρια σχολεία με σύγχρονες προδιαγραφές σχολικής αρχιτεκτονικής και αρκετές καινοτομίες 

στη διαρρύθμιση του σχολικού χώρου αναμένεται ότι θα λειτουργήσει καταλυτικά προς την 

κατεύθυνση της ανάλογης βελτίωσης και των υπόλοιπων σχολικών κτιρίων, πολλά από τα οποία 

έχουν κτιστεί εδώ και αρκετές δεκαετίες με εντελώς διαφορετικές προδιαγραφές για να καλύψουν 

εντελώς διαφορετικές ανάγκες. Λόγοι κυρίως ίσης μεταχείρισης των παιδιών αλλά και των 
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φορολογούμενων γονιών ίσως επισπεύσουν τη βελτίωση της κατάστασης σε όλα τα σχολεία, τα 

οποία τουλάχιστο από άποψης ανέσεων και χώρων υγιεινής είναι το λιγότερο απαράδεκτο να 

βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση από το σύγχρονο σπίτι μέσα στο οποίο διαβιώνει ο μέσος 

Κύπριος μαθητής. Εξάλλου οι σύγχρονες τάσεις στο σχεδιασμό του σχολικού χώρου απαιτούν μια 

προσέγγιση διεπιστημονικής αξιοποίησης της παιδαγωγικής ποιότητας του χώρου και ανάδειξής 

του σε εξελικτικό πεδίο αγωγής, ώστε να καταστεί για το παιδί ένας «τοπο-χρόνος» μάθησης και 

ανάπτυξης, ενταγμένος σε μια εξελικτική διάσταση της αγωγής (Γερμανός, 1998, σ.174). 

Στον ευρύτερο τομέα του ανασχεδιασμού των σχολικών προγραμμάτων μπορούν να 

ενταχθούν οι δύο προβλέψεις που συγκέντρωσαν ψηλό βαθμό πιθανότητας να πραγματοποιηθούν, 

εξασφαλίζοντας μάλιστα συναίνεση μεταξύ των ειδικών στην περίπτωση αυτή. Η πρώτη αφορά 

την έμφαση που αναμένεται να δοθεί στη διασφάλιση της δυνατότητας επιλογής μαθημάτων και 

δραστηριοτήτων από τους ίδιους τους μαθητές. Μια τέτοια δυνατότητα βέβαια έχει ήδη δοθεί 

στους μαθητές με τη λειτουργία του ενιαίου λυκείου, παρουσιάζοντας όμως κάποιες λειτουργικές 

δυσκολίες με τον τρόπο τουλάχιστο που έχει γίνει. Το ερώτημα είναι κατά πόσο μια ανάλογη 

δυνατότητα επιλογής μαθημάτων θα επεκταθεί μελλοντικά και για τους μαθητές του γυμνασίου ή 

ακόμα και του δημοτικού. Η δεύτερη πρόβλεψη αναφέρεται στο ενδεχόμενο δημιουργίας 

σχολείων δεύτερης ευκαιρίας για μαθητές που αποτυγχάνουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους 

στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ήδη τέτοια σχολεία άρχισαν να λειτουργούν σε πολλές χώρες για 

να αντιμετωπίσουν τα αυξημένα ποσοστά σχολικής διαρροής. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση 

των εναλλακτικών σχολείων στις ΗΠΑ, η ανάπτυξη των οποίων τα τελευταία χρόνια είναι 

ραγδαία (Lehr κ.ά., 2003). Φαίνεται μάλιστα ότι η ανάγκη για τη λειτουργία τέτοιων σχολείων και 

στο δικό μας χώρο δεν θα αργήσει να γίνει αντιληπτή, αφού σύμφωνα με επίσημες εκτιμήσεις το 

ποσοστό διαρροής μέχρι τη Γ’ τάξη γυμνασίου πλησιάζει ήδη το 12% (Στατιστική Υπηρεσία, 

2001β, σ.14). 
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Άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία 

Ακόμη ένα χαρακτηριστικό που δεν κατάφερε να συγκεντρώσει ιδιαίτερα ψηλό βαθμό 

πιθανότητας να αποτελέσει ένα από τα γνωρίσματα του μελλοντικού κυπριακού σχολείου είναι 

και αυτό που περιγράφει το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία. Το χαρακτηριστικό αυτό 

φαίνεται να παρουσιάζει αρκετά κοινά σημεία με το σενάριο που θέλει το μελλοντικό σχολείο να 

αποκτά ηγετική παρουσία μέσα στην τοπική κοινότητα και να αναπτύσσει ισχυρούς δεσμούς και 

δίκτυα επικοινωνίας με τα τοπικά κοινωνικά σύνολα και φορείς αλλά και την κοινωνία ευρύτερα 

(OECD, 2001e).  

Φαίνεται όμως ότι κάτι τέτοιο, παρ’ όλο που θεωρείται από τους ειδικούς ως αρκετά 

επιθυμητό και εκτιμάται ότι θα έχει μεγάλες επιδράσεις στο σύστημα, δεν παρουσιάζει σύμφωνα 

με τους ίδιους αυξημένες τουλάχιστο πιθανότητες να είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του 

μελλοντικού κυπριακού σχολείου, παρ’ όλο που δεν μπορούν να αποκλειστούν κάποια επιμέρους 

βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Η επιφυλακτική όμως αυτή στάση των ειδικών επιβεβαιώνει 

τους ενδοιασμούς για τους οποίους αναφερθήκαμε ήδη, σχολιάζοντας το προηγούμενο 

χαρακτηριστικό. Ίσως μάλιστα στην περίπτωση αυτή οι ενδοιασμοί να επεκτείνονται και πέρα από 

το σύστημα εκπαίδευσης και να αφορούν και την ετοιμότητα της ίδιας της κοινωνίας, σημερινής ή 

αυριανής, να στηρίξει ένα τέτοιο άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, αφού η ενεργός στήριξη 

και συμμετοχή της ίδιας της κοινωνίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία ενός 

τέτοιου εγχειρήματος. 

Χαρακτηριστικό της επιφύλαξης που υπάρχει όσον αφορά τις πιθανότητες 

πραγματοποίησης αυτού που περιγράφει το πιο πάνω χαρακτηριστικό είναι και το γεγονός ότι από 

τις προβλέψεις που υπήρχαν και σχετίζονταν με ένα τέτοιο ενδεχόμενο μόνο μία κατάφερε τελικά 

να συγκεντρώσει ψηλό βαθμό πιθανότητας και αυτή μάλιστα χωρίς συναίνεση. Ακόμα όμως και 

αυτή η πρόβλεψη δεν αναφέρεται σε κάποια διαφοροποίηση της σχολικής πρακτικής αλλά απλώς 
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στη συστηματική αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του σχολείου για τη διαβίου εκπαίδευση των 

πολιτών, κάτι που κρίνεται από τους ειδικούς ως αρκετά επιθυμητό. Συνεπώς αυτή σχετίζεται 

περισσότερο με την υποστηρικτική συμβολή του σχολείου, και κυρίως των εγκαταστάσεών του, 

στην επίτευξη των στόχων της διαβίου εκπαίδευσης, παρά με τις οποιεσδήποτε αλλαγές στις 

εσωτερικές δομές και λειτουργίες του που να έχουν σχέση με τους στόχους που το ίδιο καλείται 

να υπηρετήσει και να φέρει σε πέρας.  

Σε τέτοιες αλλαγές αναφέρονται περισσότερο άλλες προβλέψεις, οι οποίες, αν και 

συγκέντρωσαν αρκετά ψηλό βαθμό επιθυμίας, δεν εξασφάλισαν ψηλό βαθμό πιθανότητας να 

πραγματοποιηθούν. Οι προβλέψεις όμως αυτές σχηματοποιούν κατά πιο συγκεκριμένο τρόπο το 

επιθυμητό άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία και την ισχυροποίηση των μεταξύ τους δεσμών 

συνεργασίας και αμφίδρομης στήριξης. Βασικό στοιχείο αυτού του ανοίγματος, σύμφωνα 

τουλάχιστον με τις επιθυμητές προβλέψεις των ειδικών, είναι η ανάλογη αναδόμηση των 

προγραμμάτων του σχολείου, έτσι που να καλλιεργείται περισσότερο ο πολιτισμός, η συνεργατική 

μάθηση, η αγωγή του μαθητή ως μελλοντικού πολίτη, η αξιοποίηση της περιβάλλουσας 

κοινότητας ως μιας ακόμη επιπρόσθετης πηγής μάθησης και η ανάπτυξη κοινών συνεταιριστικών 

δράσεων με κοινοτικούς παράγοντες και φορείς. Εξίσου σημαντικό στοιχείο όμως είναι και η 

εμπέδωση ενός συνεταιριστικού πνεύματος μεταξύ σχολείου και σπιτιού, η εισαγωγή της γονικής 

εκπαίδευσης με κέντρο το σχολείο, το άνοιγμα των σχολικών εγκαταστάσεων στην τοπική 

κοινωνία και η θεσμοθετημένη εμπλοκή της κοινωνίας στην ίδια τη λειτουργία του σχολείου. Όλα 

τούτα έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά και ομοιότητες με τα επονομαζόμενα community 

schools, τα οποία είναι πολύ διαδεδομένα στο εξωτερικό, έχοντας ως βασικό σκοπό να φέρουν το 

σχολείο και την κοινότητα πιο κοντά, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την επιτυχία 

του παιδιού τόσο στο σχολείο όσο και στη ζωή. Τα σχολεία αυτά φαίνεται μάλιστα να είναι 

αποτελεσματικά στη βελτίωση των επιπέδων μάθησης, στην ισχυροποίηση των δεσμών της 
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οικογένειας με τους μαθητές και το σχολείο, προσθέτοντας επίσης ζωτικότητα και ζωντάνια στην 

τοπική κοινότητα (Blank κ.ά., 2003). 

Η δημιουργία ενός τέτοιου σχολείου δεν επιτυγχάνεται ασφαλώς από τη μια μέρα στην 

άλλη. Απαιτεί και προϋποθέτει ένα σταθερό και συγκροτημένο σχεδιασμό αλλά και ένα επίπεδο 

ετοιμότητας τόσο από μέρους του σχολείου όσο και από μέρους της σύγχρονης κοινωνίας των 

πολιτών να αποδεχτούν και να στηρίξουν ενεργά ένα τέτοιο διαφοροποιημένο ρόλο για το 

σχολείο. Εξάλλου ο κίνδυνος της αυτοαπομόνωσης και της αποξένωσης του σχολείου από την 

κοινωνία πάντοτε καραδοκεί και ίσως στην εποχή μας να είναι ακόμα πιο ορατός. Ίσως μάλιστα η 

επιμέτρηση αυτού του κινδύνου να είναι και ένας από τους παράγοντες εκείνους που περιόρισαν 

στη σκέψη των ειδικών που έλαβαν μέρος στην έρευνα και τις πιθανότητες πραγματοποίησης των 

προβλέψεων της κατηγορίας αυτής. Η μεγάλη επιθυμία όμως για την πραγματοποίησή τους είναι 

ήδη δηλωμένη και αναμένει τον κατάλληλο εκπαιδευτικό σχεδιασμό που θα τις μετατρέψει σε 

πραγματικότητα μέσα στα χρόνια που έρχονται. 

 

Ενίσχυση γραφειοκρατίας  

Το χαρακτηριστικό αυτό συγκεντρώνει βαθμό πιθανότητας να κυριαρχήσει ο οποίος 

βρίσκεται ελαφρώς πιο πάνω από τη μέση τιμή της κλίμακας. Αυτό στην ουσία αντιστοιχεί με 

πιθανότητες πραγματοποίησης που βρίσκονται ελαφρώς πιο πάνω από το 50%. Ο περιορισμένος 

βαθμός πιθανότητας που εξασφαλίζει βέβαια το χαρακτηριστικό αυτό δεν μπορεί παρά να 

θεωρηθεί ως μια θετική ένδειξη, δεδομένου μάλιστα ότι θεωρείται και ως ιδιαίτερα ανεπιθύμητο 

αφού συγκεντρώνει πολύ χαμηλό βαθμό επιθυμίας. Πάντως το χαρακτηριστικό αυτό παρουσιάζει 

ομοιότητες με ένα από τα πιθανά εναλλακτικά σενάρια του μελλοντικού σχολείου που έχει 

αναπτύξει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και το οποίο προβλέπει 

ακριβώς το ενδεχόμενο εμπέδωσης γραφειοκρατιστικών αντιλήψεων και προσεγγίσεων στον 
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τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος (OECD, 2001e). Όπως όμως 

συνάγεται από τα πιο πάνω δεδομένα ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν φαίνεται να συγκεντρώνει 

αυξημένες πιθανότητες να συμπεριλαμβάνεται στα βασικά χαρακτηριστικά του μελλοντικού 

κυπριακού σχολείου. Αυτό ενισχύεται άλλωστε και από τη διαπίστωση ότι καμιά από τις 

προβλέψεις που σχετίζεται με το χαρακτηριστικό αυτό δεν έχει συγκεντρώσει ψηλό βαθμό 

πιθανότητας να πραγματοποιηθεί. 

Το γεγονός εξάλλου ότι τόσο το χαρακτηριστικό αυτό όσο και οι επιμέρους προβλέψεις 

που σχετίζονται με αυτό έχουν κριθεί ουσιαστικά ως ανεπιθύμητα να συμβούν χρήζει ιδιαίτερης 

προσοχής και θα πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη στην όλη διαδικασία του σχεδιασμού της 

εκπαίδευσης, έτσι που να περιοριστούν στο ελάχιστο οι πιθανότητες μελλοντικής εμφάνισης ενός 

τέτοιου φαινομένου. Ενδεικτικά επισημαίνεται ότι οι κριθείσες ως ανεπιθύμητες να 

πραγματοποιηθούν προβλέψεις αναφέρονται στο ενδεχόμενο αύξησης των πολύπλοκων 

γραφειοκρατικών διαδικασιών αλλά και του συγκεντρωτισμού και της ευθυνοφοβίας στο επίπεδο 

λήψης αποφάσεων, στην επικράτηση του φαινομένου της μετάθεσης ευθυνών, στην εισαγωγή 

πολύπλοκων γραφειοκρατικών διαδικασιών που αφορούν την αξιολόγηση προσωπικού, και στην 

εμπέδωση ενός συστήματος διοίκησης που στηρίζεται σε πληθώρα εγκυκλίων που προωθούνται 

και επιβάλλονται από πάνω προς τα κάτω. Όλα τούτα τα ενδεχόμενα δίνουν βέβαια μια πιο σαφή 

και συγκεκριμένη εικόνα για το πιο πάνω χαρακτηριστικό, ενώ παράλληλα υποβοηθούν την 

εστίαση της προσοχής σε επιμέρους ζητήματα, τα οποία χρήζουν συγκεκριμένου χειρισμού και 

αντιμετώπισης ώστε να αποφευχθούν οι μη επιθυμητές εξελίξεις στο μέλλον. 
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Ανοίγματα του σχολείου στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα 

Το χαρακτηριστικό αυτό έχει επίσης συγκεντρώσει οριακά ψηλό βαθμό πιθανότητας να 

αποτελέσει ένα από τα γνωρίσματα του μελλοντικού κυπριακού σχολείου. Τα ανοίγματα για τα 

οποία κάνει λόγο το χαρακτηριστικό αυτό έχουν ήδη αρχίσει να απασχολούν την κοινή γνώμη, 

ιδιαίτερα μετά και την υποβολή των τελευταίων σχεδίων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για 

επίλυση του κυπριακού προβλήματος με βάση την ιδέα της διζωνικής ομοσπονδίας (United 

Nations, 2004). Αποτελεί βέβαια γεγονός ότι στο σχέδιο αυτό δεν γίνονται εκτενείς αναφορές σε 

θέματα που αφορούν την εκπαίδευση, πέρα από την πρόνοια για υποχρεωτική διδασκαλία των 

επίσημων γλωσσών του νέου κράτους σε όλους τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

και την πρόταση για ίδρυση μιας επιτροπής συμφιλίωσης η οποία μεταξύ άλλων θα εκδίδει 

οδηγίες για τη σύνταξη των σχολικών βιβλίων, που θα προάγουν την αμοιβαία κατανόηση των 

διαφορετικών απόψεων του παρελθόντος. Η κατάθεση όμως του συγκεκριμένου σχεδίου που έγινε 

ήδη αποδεκτό από την τουρκοκυπριακή κοινότητα, ενώ απορρίφθηκε από την ελληνοκυπριακή, οι 

ζυμώσεις που γίνονται για περαιτέρω συζήτησή του, αλλά και μια σειρά άλλων πραγματικοτήτων 

όπως είναι η, υπό όρους έστω, ελεύθερη διακίνηση που ξεκίνησε την άνοιξη του 2003 αλλά και η 

επίσημη ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ, έχουν δημιουργήσει ήδη μια ξεχωριστή δυναμική που 

δικαιολογημένα δημιουργεί ελπίδες για μια μελλοντική επανένωση του νησιού και των δύο 

κοινοτήτων σε ένα ομόσπονδο κράτος. 

Η δημιουργία όλων αυτών των σοβαρών συγκυριών συνέπεσε χρονικά και με τη 

διεξαγωγή της παρούσας έρευνας, και το κλίμα που δημιουργήθηκε διευκόλυνε κατά μια άποψη 

τη διατύπωση αρκετών προβλέψεων που σχετίζονται με το ενδεχόμενο επανένωσης του νησιού 

και το άνοιγμα του σχολείου στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. Είναι όμως χαρακτηριστικό το 

εύρημα της έρευνας ότι το ενδεχόμενο ενός τέτοιου ανοίγματος δεν συγκέντρωσε παρά μόνο 

οριακά ψηλό βαθμό πιθανότητας να είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του κυπριακού σχολείου 

μέχρι το 2020, παρ’ όλο που κάτι τέτοιο θεωρείται επιθυμητό. Μια ερμηνεία φυσικά για το 

Μά
ριο
ς Σ

. Σ
τυ
λια
νίδ
ης



 

 358 

χαμηλό βαθμό πιθανότητας μπορεί να βρίσκεται στην απαισιοδοξία που έχει για πολλά χρόνια 

εμπεδωθεί στη συνείδηση πολλών όσον αφορά το ενδεχόμενο επίλυσης του κυπριακού 

προβλήματος αλλά και στην αβεβαιότητα, ίσως μάλιστα και τη σύγχυση που επικρατούσε όσον 

αφορά τις πολιτικές εξελίξεις, τουλάχιστο κατά την κρίσιμη φάση της συμπλήρωσης των 

ερωτηματολογίων από τους ειδικούς. 

Μερικές επιμέρους ιδέες που σχετίζονται με το πιο πάνω χαρακτηριστικό περιγράφουν και 

οι πιο κάτω προβλέψεις που έχουν προκύψει μέσα από την έρευνα αυτή. Μια από τις προβλέψεις 

αυτές συγκέντρωσε μάλιστα αρκετά ψηλό βαθμό πιθανότητας να πραγματοποιηθεί, 

εξασφαλίζοντας συναίνεση μεταξύ των ειδικών, ενώ έξι άλλες συγκέντρωσαν ψηλό βαθμό 

πιθανότητας να πραγματοποιηθούν.  

 

Αρκετά ψηλός βαθμός πιθανότητας 

 

Με συναίνεση Βαθμός Επιθυμίας 

1. Διοργάνωση κοινών εκπαιδευτικών συνεδρίων Αρκετά ψηλός 

 

Ψηλός βαθμός πιθανότητας 

 

Με συναίνεση  

1. Ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης εθνικιστικών συγκρούσεων Αρκετά ψηλός 

Χωρίς συναίνεση  

1. Ανταλλαγές επισκέψεων μαθητών και δασκάλων Αρκετά ψηλός 

2. Σημαντική χρηματοδότηση προγραμμάτων εκπαιδευτικής 

συνεργασίας μεταξύ των δύο κοινοτήτων 

Αρκετά ψηλός 

3. Κοινά επιμορφωτικά μαθήματα Αρκετά ψηλός 

4. Προαιρετική εκμάθηση της τουρκικής γλώσσας στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

Ψηλός 

5. Ταυτόχρονη εισαγωγή μέτρων στα δύο συστήματα για 

οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης 

Αρκετά ψηλός 

 

Οι πιο πάνω προβλέψεις, μερικές από τις οποίες έχουν ήδη αρχίσει να επαληθεύονται, 

δίνουν ακριβώς το στίγμα ενός τέτοιου ανοίγματος του σχολείου στην τουρκοκυπριακή 

κοινότητα. Η πρώτη για παράδειγμα πρόβλεψη έχει ήδη γίνει πραγματικότητα  μόλις πρόσφατα με 

τη διοργάνωση τον Οκτώβρη του 2003 του πρώτου κοινού εκπαιδευτικού συνεδρίου μεταξύ 

Ελληνοκυπριακών και Τουρκοκυπριακών εκπαιδευτικών οργανώσεων, κάτι που αναμένεται να 
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έχει συνέχεια στο μέλλον με τη διοργάνωση και άλλων παρόμοιων δραστηριοτήτων. Η πρόβλεψη 

εξάλλου για προαιρετική εκμάθηση της τουρκικής γλώσσας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχει 

ήδη επαληθευθεί μετά το πέρας της έρευνας με την πειραματική εισαγωγή τέτοιας ρύθμισης στο 

ενιαίο λύκειο. Το ενδεχόμενο επίσης σημαντικής χρηματοδότησης από εξωτερικές πηγές (ΟΗΕ, 

ΗΠΑ, Ευρώπη κ.ά.) προγραμμάτων που θα προάγουν τη συνεργασία μεταξύ των δύο κοινοτήτων 

μπορεί να πει κάποιος ότι συνδέεται με τις μικρής έκτασης χρηματοδοτήσεις που έχουν ήδη γίνει 

κατά καιρούς στο παρελθόν, κυρίως όσον αφορά διάφορα προγράμματα επαναπροσέγγισης. Είναι 

όμως εμφανές ότι η έμφαση στη συγκεκριμένη πρόβλεψη βρίσκεται περισσότερο στα μεγάλης 

έκτασης χρηματοδοτικά προγράμματα και κυρίως σε αυτά που θα στοχεύουν στην εμπέδωση μιας 

κοινής συνεργασίας στον εκπαιδευτικό τομέα. Μια ενδεχόμενη επίλυση του κυπριακού 

προβλήματος ίσως ενεργοποιήσει στο μέλλον τέτοια προγράμματα. Όσο περνούν εξάλλου τα 

χρόνια και βελτιώνεται το κλίμα μεταξύ των δύο κοινοτήτων δεν μπορεί να αποκλειστεί ούτε και 

η πραγματοποίηση της πρόβλεψης για ανταλλαγές επισκέψεων μαθητών και δασκάλων στα 

σχολεία των δύο κοινοτήτων. 

Οι πιο πάνω προβλέψεις αλλά και οι άλλες που αναφέρονται στο άνοιγμα του σχολείου 

στην τουρκοκυπριακή πλευρά, έστω και αν δεν εξασφάλισαν ιδιαίτερα ψηλό βαθμό πιθανότητας 

να συμβούν, συνιστούν πολύ χρήσιμες ιδέες για το μελλοντικό προγραμματισμό της εκπαίδευσης, 

όσον αφορά κυρίως τα θέματα που εμπίπτουν στη σφαίρα των σχέσεων μεταξύ των δύο 

κοινοτήτων της Κύπρου. Από τη στιγμή που οι ιδέες αυτές κρίνονται ως επιθυμητές από τους 

ειδικούς της εκπαίδευσης θα πρέπει να τεθούν προς συζήτηση, να μελετηθούν προσεκτικά, να 

βελτιωθούν περαιτέρω εκεί και όπου ενδείκνυται και να αξιοποιηθούν κατά τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό για τα χρόνια που έρχονται. Φυσικά πολλά αναμένεται να 

εξαρτηθούν τόσο από το χρόνο όσο και από τον τρόπο επίλυσης του κυπριακού προβλήματος, εάν 

και εφόσον επιτευχθεί κάτι τέτοιο στο μέλλον. 
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Χαρακτηριστικά με σχετικά χαμηλό βαθμό πιθανότητας 

 Τα επόμενα δύο χαρακτηριστικά συγκέντρωσαν οριακά χαμηλό βαθμό πιθανότητας να 

αποτελέσουν ένα από τα βασικά γνωρίσματα του κυπριακού σχολείου μέχρι το 2020. 

Περιορίστηκαν σε ένα βαθμό πιθανότητας που βρίσκεται οριακά λίγο πιο κάτω από τη μέση τιμή 

της κλίμακας που χρησιμοποιήθηκε (1-5), συγκροτώντας έτσι με βάση το αποτέλεσμα αυτό μια 

ξεχωριστή κατηγορία χαρακτηριστικών. Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν τα χαρακτηριστικά που 

αναφέρονται στην ανάδειξη του σχολείου σε οργανισμό που καινοτομεί και μαθαίνει συνεχώς και 

στην αυτονομία της σχολικής μονάδας. 

 

Ανάδειξη του σχολείου σε οργανισμό που καινοτομεί συνεχώς 

Η ανάδειξη του σχολείου σε ένα μανθάνοντα οργανισμό με ισχυρά χαρακτηριστικά 

ποιότητας και συνεχούς προόδου προβάλλεται στη διεθνή βιβλιογραφία ως ένα ακόμα επιθυμητό 

τουλάχιστο σενάριο για το μελλοντικό σχολείο (OECD, 2001e).  Η έννοια βέβαια του οργανισμού 

που μαθαίνει είναι ασφαλώς πολυσύνθετη και συμπεριλαμβάνει πολλά επίπεδα συλλογικής και 

συντονισμένης δράσης και προσπάθειας για συνεχή μάθηση και βελτίωση (Senge, 1990). Το 

συγκεκριμένο χαρακτηριστικό που αναφέρεται στην ανάδειξη του σχολείου σε ένα οργανισμό που 

καινοτομεί συνεχώς και αναπτύσσεται συνδέεται βέβαια στενά με τις πιο πάνω ιδέες, δίνοντας 

μάλιστα περισσότερη έμφαση στο στοιχείο της συνεχούς αλλαγής. Φαίνεται όμως ότι ένα τέτοιο 

σχολείο δεν συγκεντρώνει μεγάλες πιθανότητες να εμφανιστεί στο κυπριακό σύστημα, σύμφωνα 

τουλάχιστο με τις εκτιμήσεις των ειδικών που πήραν μέρος στην έρευνα. Η σχετική απαισιοδοξία 

που προκύπτει από το εύρημα αυτό δεν μπορεί παρά να είναι συνδεδεμένη με ευρύτερους 

ενδοιασμούς και επιφυλάξεις που αφορούν ίσως την ετοιμότητα ή τη δυνατότητα του συστήματος 

να εισαγάγει και να στηρίξει τέτοιες προχωρημένες αλλαγές ή ακόμη και την ετοιμότητα των 

ιδίων των εμπλεκομένων να τις αποδεχτούν και να συμβάλουν στη δημιουργία της απαραίτητης 
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κουλτούρας που θα αναδεικνύει τελικά το σχολείο σε οργανισμό που καινοτομεί, αναπτύσσεται 

και μαθαίνει συνεχώς.  

Μέσα όμως στις εκτιμήσεις για το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό ενυπάρχει και το 

στοιχείο της αισιοδοξίας, αφού οι ίδιοι οι ειδικοί θεωρούν ένα τέτοιο χαρακτηριστικό ως πολύ 

επιθυμητό αλλά και με αρκετά μεγάλες επιδράσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα. Μερικές εξάλλου 

επιμέρους ιδέες που σχετίζονται έμμεσα τουλάχιστο με το πιο πάνω χαρακτηριστικό κατάφεραν 

να ξεχωρίσουν συγκεντρώνοντας αρκετά ψηλό βαθμό πιθανότητας να πραγματοποιηθούν. Οι 

ιδέες αυτές φαίνονται πιο κάτω. 

Ψηλός βαθμός πιθανότητας  

Με συναίνεση Βαθμός Επιθυμίας 

1. Συνεχής παραγωγή νέων βελτιωμένων διδακτικών βιβλίων Αρκετά ψηλός 

Χωρίς συναίνεση  

1. Σημαντική αύξηση επενδύσεων στην προδημοτική και δημοτική 

εκπαίδευση για πρόληψη του αναλφαβητισμού 

Πολύ ψηλός 

2. Μετατροπή των σημερινών επιθεωρητών σε συμβούλους Αρκετά ψηλός 

 

Πρόκειται ασφαλώς για ενδιαφέρουσες ιδέες, οι οποίες όμως από μόνες τους δεν μπορούν 

να δημιουργήσουν αυτό που περιγράφει το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, την ανάδειξη δηλαδή 

του σχολείου σε οργανισμό που καινοτομεί και αναπτύσσεται συνεχώς. Περισσότερο σχετικές με 

το χαρακτηριστικό αυτό είναι αρκετές άλλες προβλέψεις για τις οποίες οι συμμετέχοντες, αν και 

δεν έδωσαν ιδιαίτερα αυξημένες πιθανότητες, έδωσαν ιδιαίτερα μεγάλο βαθμό επιθυμίας να 

πραγματοποιηθούν, αφήνοντας έτσι την ευθύνη στους υπεύθυνους της εκπαίδευσης να αυξήσουν 

τις πιθανότητες πραγματοποίησής τους με τους ανάλογους σχεδιασμούς και μεθοδεύσεις. Είναι 

μάλιστα χαρακτηριστικό ότι αρκετές από τις προβλέψεις αυτές αναφέρονται στην ανάπτυξη και 

βελτίωση των αντίστοιχων μηχανισμών για καλύτερη διαχείριση των αλλαγών, κάτι που 

θεωρείται σημαντικό για την πρόοδο και την ανάπτυξη οποιουδήποτε οργανισμού (Handy, 1993 

Newton και Terrant, 1992). Τέτοιες είναι οι προβλέψεις για σημαντικές επενδύσεις στον τομέα 

του σχεδιασμού και της εισαγωγής καινοτομιών, δημιουργία φορέα σχεδιασμού, εισαγωγής και 
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στήριξης καινοτομιών και εμπέδωση μιας κουλτούρας που προάγει το συνεχή πειραματισμό και 

την καινοτομία. Αξιόλογες είναι επίσης και οι προβλέψεις εκείνες που αναφέρονται στη βελτίωση 

της διδασκαλίας και της μάθησης μέσα στη σχολική μονάδα, όπως η δημιουργία εξειδικευμένων 

κέντρων υποστήριξης της διδασκαλίας και της μάθησης, η συνεχής παραγωγή νέων βελτιωμένων 

διδακτικών βιβλίων, η δημιουργία σχολικής υποδομής που διευκολύνει την άμεση πρόσβαση σε 

κάθε μορφή πληροφόρησης και μάθησης, η ουσιαστική στροφή από το ρόλο του δασκάλου ως 

προμηθευτή πληροφοριών στο ρόλο του διευκολυντή και συντονιστή της μάθησης και οι εκτενείς 

διασυνδέσεις των σχολείων με ερευνητικά και πανεπιστημιακά κέντρα. Όλα τούτα, στην 

περίπτωση που εφαρμοστούν, δεν μπορεί παρά να βοηθήσουν το σχολείο να αποβεί φορέας της 

δικής του ανάπτυξης, μετεξελισσόμενο σε ένα οργανισμό που αναπτύσσεται διαρκώς, όπως έχει 

περιγραφεί αναλυτικά από τους Holly & Southworth (1993). 

 

Αυτονομία της σχολικής μονάδας 

Παρόμοιας αντιμετώπισης με το προηγούμενο έτυχε και το χαρακτηριστικό που αφορά την 

αυτονόμηση της σχολικής μονάδας. Και στην περίπτωση αυτή το ενδεχόμενο αυτό συγκεντρώνει 

οριακά χαμηλό βαθμό πιθανότητας να αποτελέσει ένα από τα γνωρίσματα του μελλοντικού 

κυπριακού σχολείου, παρ’ όλο που συγκεντρώνει αρκετά ψηλό βαθμό επιθυμίας και ψηλό βαθμό 

επίδρασης στο εκπαιδευτικό σύστημα. Οι περιορισμένες όμως πιθανότητες που δίνονται σε ένα 

τέτοιο ενδεχόμενο βρίσκονται σε διάσταση με τη βασική διαπίστωση ότι κατά την τελευταία 

τουλάχιστο δεκαετία παρουσιάζεται σχεδόν παγκόσμια μια γενική μετακίνηση προς την 

αυτοδιοίκηση του σχολείου η οποία συνοδεύεται ταυτόχρονα και από μια ευρύτερη τάση 

αποκέντρωσης στην εκπαίδευση (Bush, 2001 Muta, 2000 Whitty κ.ά., 1998). Συναφής με τη 

διαπίστωση αυτή είναι και η εισήγηση για τέτοιες αλλαγές στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα 

που να δίνουν περισσότερη αυτονομία στους διευθυντές για λήψη αποφάσεων και ανάληψη 
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πρωτοβουλιών προς όφελος της σχολικής μονάδας (Eliophotoy-Menon, 2002). Παρά τις 

ενδιαφέρουσες όμως εξελίξεις διεθνώς, αλλά και τις σχετικές εισηγήσεις που κατατίθενται κατά 

καιρούς σε τοπικό επίπεδο, η κατάσταση όσον αφορά το κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα δεν 

φαίνεται ακόμη να διαφοροποιείται, αφού αυτό παραμένει κατά βάση συγκεντρωτικό με πολύ 

περιορισμένες πρόνοιες σχολικής αυτονομίας (Kyriakides, 1999 ΟΥΝΕΣΚΟ, 1997 Πασιαρδής, 

1999).  

Η κατάσταση βέβαια επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο με το εύρημα της παρούσας 

έρευνας ότι η αυτονομία του κυπριακού σχολείου, αν και συνιστά σε πολύ μεγάλο βαθμό 

επιθυμητή εξέλιξη, δεν συγκεντρώνει και τον ανάλογο βαθμό πιθανότητας να είναι ένα από τα 

γνωρίσματα του μελλοντικού κυπριακού σχολείου. Με βάση την εκτίμηση αυτή βέβαια δεν 

αποκλείεται εντελώς το ενδεχόμενο να επισυμβούν μελλοντικά επιμέρους αλλαγές προς αυτή την 

κατεύθυνση. Εκείνο όμως που θεωρείται μάλλον απίθανο είναι αυτές οι αλλαγές να είναι τέτοιας 

κλίμακας, ώστε να μορφοποιούν τελικά ένα ιδιαίτερο γνώρισμα σχολικής αυτονομίας για το 

κυπριακό σχολείο. Η διαφαινόμενη όμως εικόνα απαισιοδοξίας που ενυπάρχει πάντοτε στις 

περιπτώσεις εκείνες που υπάρχει η επιθυμία να συμβεί κάτι, χωρίς όμως αυτή να συνοδεύεται και 

από την ανάλογη πιθανότητα πραγματοποίησης, όπως συνέβη και με το προηγούμενο 

χαρακτηριστικό, δεν μπορεί να είναι άσχετη και με τη στασιμότητα που παρατηρείται για χρόνια 

τώρα στον τρόπο διοίκησης των σχολικών μονάδων στην Κύπρο. Εξάλλου η σχολική αυτονομία 

δεν μοιάζει να είναι ένα εξωπραγματικό εγχείρημα, τη στιγμή μάλιστα που έχει δοκιμαστεί μέσα 

από τη διεθνή εμπειρία και πρακτική, ενώ τα πλεονεκτήματα γενικά της αποκέντρωσης έχουν από 

καιρό στοιχειοθετηθεί τουλάχιστο από την επιστήμη της διοίκησης. Δεν αποκλείεται όμως ένα 

τέτοιο εγχείρημα να φαντάζει τελικά ως εξωπραγματικό για τα κυπριακά δεδομένα στα μάτια 

αυτών που έχουν συμμετάσχει στην έρευνα, λόγω ακριβώς της συγκείμενης κατάστασης και των 
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ευρύτερων αδυναμιών του κυπριακού συστήματος, που δεν επέτρεψαν μέχρι σήμερα τη μαζική 

εισαγωγή και στήριξη συναφών αλλαγών και καινοτομιών. 

Θα μπορούσε επιπρόσθετα κάποιος να ισχυριστεί ότι οι ειδικοί δεν δίνουν ιδιαίτερα 

μεγάλες πιθανότητες πραγματοποίησης στο ενδεχόμενο αποκέντρωσης και αυτονομίας του 

κυπριακού σχολείου, λόγω του μικρού γεωγραφικού μεγέθους της Κύπρου. Ολόκληρη η Κύπρος 

δεν έχει παρά το μέγεθος μιας μικρής επαρχίας που ανήκει σε μια μεγάλη χώρα στην οποία 

εφαρμόζεται αποκεντρωτικό σύστημα διοίκησης, και επομένως, λόγω μικρού μεγέθους, μπορεί να 

ισχυρισθεί κάποιος ότι δεν είναι αναγκαία η αποκέντρωση στο βαθμό που αυτή είναι αναγκαία ή 

και επιβεβλημένη στις μεγάλες χώρες. Δεν μπορεί όμως να στοιχειοθετηθεί μια τέτοια ερμηνεία, 

αφού ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία των ειδικών να συμπεριλαμβάνεται το αυτόνομο σχολείο στα 

χαρακτηριστικά του μελλοντικού κυπριακού σχολείου. Δεν ήταν επομένως δυνατό οι ειδικοί να 

έκριναν το χαρακτηριστικό αυτό ως απίθανο, επειδή εκτιμούσαν ότι δεν θα χρησίμευε στο μικρό 

γεωγραφικό μέγεθος της Κύπρου και την ίδια στιγμή να εκδήλωναν μεγάλη επιθυμία να συμβεί 

κάτι τέτοιο. Εξάλλου, η σχολική αυτονόμηση και αποκέντρωση συνιστούν πέρα και πάνω από όλα 

μια ιδιαίτερη φιλοσοφία και προσέγγιση που οι ιδέες της μπορούν να βρουν εφαρμογή ακόμα και 

στην πιο μικρή γεωγραφική περιφέρεια, ακόμα και μέσα σε μια μικρή σχολική μονάδα.  

Από την άλλη μεριά όμως, ο μεγάλος βαθμός επιθυμίας που συγκεντρώνει το ενδεχόμενο 

λειτουργίας αυτόνομων σχολικών μονάδων στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα δεν μπορεί παρά 

να συνιστά ένα ιδιαίτερα θετικό μήνυμα, σε μια εποχή που η διεθνής έρευνα έχει αρχίσει να 

τεκμηριώνει τη θετική επίδραση που έχουν τέτοια σχολεία ακόμα και στα μαθησιακά 

αποτελέσματα (Caldwell, 2002 Fullan & Watson, 2000). Είναι χαρακτηριστική μάλιστα η 

περίπτωση της ανάλυσης των επιδόσεων 260 χιλιάδων μαθητών από 39 χώρες στην τρίτη Διεθνή 

Έρευνα για τα Μαθηματικά και την Επιστήμη (TIMSS), που έγινε από το Πανεπιστήμιο Kiel της 

Γερμανίας. Η ανάλυση αυτή έδειξε ότι ανάμεσα στους παράγοντες που είχαν θετική επίδραση στις 
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επιδόσεις των μαθητών ήταν η αυτονομία του σχολείου, ειδικότερα στη λήψη αποφάσεων που 

σχετίζονται με την προμήθεια του σχολικού εξοπλισμού, την πρόσληψη και γενικότερα τη 

διοίκηση του προσωπικού (Woessmann, 2000). Με αυτά τα δεδομένα, εναπόκειται στους 

υπεύθυνους της κυπριακής εκπαίδευσης να βρουν τους συγκεκριμένους τρόπους και μεθοδεύσεις 

που θα επιτρέψουν τελικά στο ευκταίο να καταστεί εφικτό και να γίνει πραγματοποιήσιμο στα 

χρόνια που έρχονται. Υποβοηθητικές σε μια τέτοια προσπάθεια μπορεί να είναι και οι ακόλουθες 

επιμέρους ιδέες και προβλέψεις, που κατάφεραν να ξεχωρίσουν για τις αυξημένες πιθανότητες 

πραγματοποίησης που συγκέντρωσαν. 

Αρκετά ψηλός βαθμός πιθανότητας με συναίνεση  

Με συναίνεση Βαθμός Επιθυμίας 

1. Υποχρεωτική κατάρτιση διευθυντικών στελεχών Πολύ ψηλός 

Ψηλός βαθμός πιθανότητας  

Με συναίνεση  

1. Στρατηγικός προγραμματισμός σε επίπεδο σχολείου Αρκετά ψηλός 

Χωρίς συναίνεση  

1. Αναβάθμιση του ρόλου της διευθυντικής ομάδας του σχολείου Αρκετά ψηλός 

2. Ανάθεση των αρμοδιοτήτων των σχολικών εφορειών στην τοπική 

αυτοδιοίκηση 

Ψηλός 

 

Αίσθηση πάντως προκαλεί τόσο ο αρκετά ψηλός βαθμός πιθανότητας όσο και ο πολύ 

ψηλός βαθμός επιθυμίας που συγκεντρώνει η πρόβλεψη για υποχρεωτική κατάρτιση των 

διευθυντικών στελεχών σε θέματα ηγεσίας και διεύθυνσης σχολείου. Κάποια βέβαια μαθήματα 

γίνονται τουλάχιστον στην περίπτωση των διευθυντών αμέσως μετά την προαγωγή τους, αλλά 

αυτά σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να συνιστούν ουσιαστική κατάρτιση. Ενισχυτικό στην 

άποψη αυτή είναι και το γεγονός ότι η αρμόδια επιστημονική επιτροπή που συστάθηκε πρόσφατα 

για να μελετήσει το θεσμό του ενιαίου λυκείου, σε ένα από τα συμπεράσματά της παρατηρεί 

ακριβώς ότι παρουσιάζεται ελλιπής κατάρτιση των διευθυντών σε θέματα αυτοδιοίκησης και 

εκχώρησης εξουσιών και συνεπώς χρειάζεται άμεσα κατάρτιση και επιμόρφωση των ηγετικών 

στελεχών σε παρόμοια αντικείμενα (Πασιαρδής κ.ά. 2003). 
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Πολύ σημαντικές όμως και χρήσιμες ιδέες για μια μελλοντική μεταρρύθμιση που να 

σχετίζεται με την αυτονόμηση της σχολικής μονάδας δίνουν και οι υπόλοιπες προβλέψεις που 

αναφέρονται στο στρατηγικό σχεδιασμό σε επίπεδο σχολικής μονάδας, στην αναβάθμιση του 

ρόλου της διευθυντικής ομάδας των σχολείων και στην ανάθεση των αρμοδιοτήτων των σχολικών 

εφορειών στην τοπική αυτοδιοίκηση. Μάλιστα για το τελευταίο πιο πάνω ενδεχόμενο έχουν 

ακουστεί διάφορες κατά καιρούς εισηγήσεις, οι οποίες όμως δεν προχώρησαν στη φάση 

υλοποίησης. Δεδομένων όμως των σημερινών αδυναμιών που κατά γενική ομολογία παρουσιάζει 

το υφιστάμενο σύστημα λειτουργίας των σχολικών εφορειών, θα αποτελούσε το λιγότερο έκπληξη 

η συνέχιση μελλοντικά του ίδιου θεσμού, με τον τρόπο τουλάχιστο που αυτός λειτουργεί σήμερα.  

 

Η συσχέτιση βαθμού πιθανότητας και βαθμού επιθυμίας 

Εντύπωση πάντως προκαλεί o εντοπισμός στα πέντε από τα δώδεκα χαρακτηριστικά 

στατιστικά σημαντικής θετικής συσχέτισης μεταξύ του βαθμού πιθανότητας και του βαθμού 

επιθυμίας που αυτά συγκεντρώνουν. Η συσχέτιση αυτή έχει εντοπιστεί στα χαρακτηριστικά που 

αφορούν το ευρωπαϊκό σχολείο, τον ανασχεδιασμό του σχολείου, την αυτονόμηση, το άνοιγμα 

στην κοινωνία και το άνοιγμα στους Τουρκοκύπριους. Η ίδια όμως συσχέτιση έχει εντοπιστεί και 

στο 42% περίπου των επιμέρους προβλέψεων που περιέχονταν στην έρευνα και σχετίζονται με τα 

δώδεκα γενικά χαρακτηριστικά. Αυτό σημαίνει ότι σε ένα πολύ σημαντικό αριθμό προβλέψεων ή 

γενικών χαρακτηριστικών όσο αυξάνεται η πιθανότητα πραγματοποίησης που εκτιμούν οι ειδικοί 

ότι υπάρχει τόσο αυξάνεται και ο βαθμός επιθυμίας για πραγματοποίησή τους και αντίστροφα.  

Ο εντοπισμός αυτής της συσχέτισης εγείρει ένα σημαντικό ερώτημα, το οποίο όμως δεν 

μπορεί να απαντηθεί πλήρως μέσα στα πλαίσια της έρευνας αυτής. Το ερώτημα αυτό σχετίζεται 

με το κατά πόσο οι ειδικοί τείνουν να θεωρούν τελικά ως περισσότερο πιθανό να συμβεί εκείνο 

που είναι γι’ αυτούς περισσότερο επιθυμητό. Μήπως σε τελευταία ανάλυση η πρόβλεψή τους δεν 
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είναι τίποτε άλλο από μια προέκταση της επιθυμίας τους; Αν και με τα δεδομένα που έχουμε στη 

διάθεσή μας δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτα βέβαιοι στην απάντηση του πιο πάνω ερωτήματος, 

τέσσερα τουλάχιστο σημεία συνηγορούν εκ πρώτης όψεως σε μια αρνητική απάντηση. Το πρώτο 

αφορά τη διαπίστωση ότι σε ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό προβλέψεων ή γενικών 

χαρακτηριστικών δεν εντοπίζεται τέτοια συσχέτιση και συνεπώς κάτι τέτοιο δεν μπορεί να ισχύσει 

τουλάχιστο για την πλειοψηφία των περιπτώσεων. Το δεύτερο σχετίζεται με τον εντοπισμό τόσο 

γενικών χαρακτηριστικών όσο και προβλέψεων που συγκεντρώνουν ταυτόχρονα πολύ χαμηλό 

βαθμό επιθυμίας και πολύ ψηλό βαθμό πιθανότητας να συμβούν, αν και σε καμιά από τις 

περιπτώσεις αυτές δεν επισημαίνεται στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση. Το τρίτο σημείο 

σχετίζεται και πάλι με τα αποτελέσματα της έρευνας και συγκεκριμένα με τη γενική διαπίστωση 

ότι οι μέσοι όροι του βαθμού επιθυμίας ήταν αρκετά πιο μεγάλοι από τους αντίστοιχους μέσους 

όρους για το βαθμό πιθανότητας. Αυτό υποβάλλει ότι υπήρχε όντως διαφοροποίηση μεταξύ των 

δύο αυτών μεταβλητών εκ μέρους των ειδικών. Το τελευταίο στοιχείο που συνηγορεί υπέρ της 

άποψης ότι οι ειδικοί δεν έκριναν το πιθανό σύμφωνα με τις επιθυμίες τους, συνίσταται στον 

εντοπισμό πολλών στατιστικά σημαντικών διαφορών μεταξύ των ειδικών στις περιπτώσεις που 

αφορούσαν το βαθμό πιθανότητας και όχι το βαθμό επιθυμίας. Συνεπώς δεν μπορεί να λεχθεί ότι 

παρατηρείται μια καθολική τάση οι ειδικοί να θεωρούν ως περισσότερο πιθανό να συμβεί αυτό 

που είναι και επιθυμητό, παρ’ όλο που σε μια τουλάχιστο παρόμοια έρευνα στο εξωτερικό έχει 

καταγραφεί μια τέτοια τάση (Hutmacher, 2001). 

Τα πράγματα όμως φαίνεται να είναι πιο ξεκάθαρα όσον αφορά τη συσχέτιση μεταξύ του 

βαθμού επιθυμίας και του βαθμού επίδρασης των δώδεκα γενικών χαρακτηριστικών που 

περιλαμβάνονται στην έρευνα, αφού στις δέκα από τις δώδεκα  περιπτώσεις επιβεβαιώθηκε ότι 

υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ των πιο πάνω μεταβλητών. Αυτό 

επιβεβαιώνει ότι υπάρχει μια γραμμική σχέση μεταξύ των μεταβλητών της επιθυμίας και της 

επίδρασης, αφού όσο περισσότερο επιθυμητό είναι ένα χαρακτηριστικό τόσο περισσότερη είναι 
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και η αναμενόμενη από αυτό επίδραση στο εκπαιδευτικό σύστημα και αντίστροφα. Το εύρημα 

αυτό είναι βέβαια καλοδεχούμενο, αφού επιβεβαιώνει σε τελευταία ανάλυση ότι οι ειδικοί 

επιθυμούν να συμβούν περισσότερο αυτά που θεωρούν ότι έχουν και τη μεγαλύτερη επίδραση στο 

σύστημα, δείχνοντας έτσι ότι οι ίδιοι τουλάχιστο τοποθετούν τον πήχη ψηλά, προσδοκώντας 

περισσότερο την πραγματοποίηση εκείνων που θα επιφέρουν σημαντικές επιδράσεις στο 

εκπαιδευτικό μας σύστημα. 

 

Διαφορές μεταξύ Κυπρίων ειδικών 

Συγκρίνοντας τις εκτιμήσεις των Κύπριων ειδικών με βάση τις πέντε ομάδες από τις οποίες 

αυτοί προέρχονται μπορούμε εύκολα να διαπιστώσουμε ότι όντως παρουσιάζονται αρκετές 

επιμέρους διαφορές οι οποίες συμβάλλουν, όπως έχει ήδη συζητηθεί και προηγουμένως, στη μη 

επίτευξη συναίνεσης στις περιπτώσεις αυτές. Η πλειοψηφία των διαφορών αυτών εντοπίζεται στο 

βαθμό πιθανότητας που συνοδεύει τις επιμέρους προβλέψεις. Συγκεκριμένα, από το σύνολο των 

δηλώσεων στις οποίες έχουν επισημανθεί στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ειδικών, 

είκοσι τρεις αφορούν το βαθμό πιθανότητας, ενώ μόνο δύο αφορούν το βαθμό επιθυμίας των 

προβλέψεων. Οι μεγάλες διαφοροποιήσεις στο βαθμό πιθανότητας ενισχύονται εξάλλου και από 

τις μεγάλες τυπικές αποκλίσεις που συνοδεύουν το βαθμό αυτό, σε αντίθεση με τις μικρές σχετικά 

τυπικές αποκλίσεις που παρουσιάζονται στο βαθμό επιθυμίας των ίδιων προβλέψεων.  

Τα πιο πάνω στοιχεία επιβεβαιώνουν σαφώς ένα από τα ευρήματα της έρευνας που έχει 

ήδη συζητηθεί σε έκταση προηγουμένως, ότι δηλαδή οι ειδικοί είναι πιο εύκολο να συμφωνήσουν 

μεταξύ τους στο βαθμό επιθυμίας παρά στο βαθμό πιθανότητας να πραγματοποιηθεί μια 

συγκεκριμένη πρόβλεψη. Όσον αφορά τα μελλοντικά προβλήματα οι ειδικοί παρουσιάζονται να 

συμφωνούν μεταξύ τους περισσότερο στο βαθμό δυσκολίας που εκτιμάται ότι παρουσιάζει ένα 

τέτοιο πρόβλημα παρά στο βαθμό πιθανότητας που συγκεντρώνει αυτό να εμφανιστεί. Μια πιθανή 
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βέβαια ερμηνεία που δίνεται για τις πιο πάνω διαπιστώσεις σχετίζεται με την ίδια τη φύση της 

πρόβλεψης και ειδικότερα με το εγχείρημα της εκτίμησης του βαθμού πιθανότητας να επισυμβεί 

ένα ενδεχόμενο. Η διαδικασία αυτή υποχρεώνει τον εκτιμητή να λάβει υπόψη μια συνάρτηση 

πολλών επιμέρους, αστάθμητων κυρίως παραγόντων ή συγκυριών, οι οποίοι, ανάλογα με το βάρος 

που τους προσδίδεται από τον κάθε εκτιμητή, συμβάλλουν ως ένα βαθμό και στη διαφορετικότητα 

των τελικών εκτιμήσεων. Από την άλλη ο βαθμός δυσκολίας ενός προβλήματος ή ο βαθμός 

επιθυμίας μιας αλλαγής βρίσκεται πιο κοντά στην πραγματικότητα, συνιστά μια πιο συγκεκριμένη 

και προσδιορίσιμη έννοια, ενώ δεν εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες. Οι προϋποθέσεις 

αυτές διευκολύνουν πιο ξεκάθαρες και εν πολλοίς συγκλίνουσες κρίσεις και εκτιμήσεις, εκτός 

βέβαια και αν στις αντίστοιχες δηλώσεις εμπεριέχονται τέτοιες φορτίσεις που συγκρούονται με τα 

προσωπικά πιστεύω και πεποιθήσεις του καθενός και οδηγούν έτσι αναπόφευκτα σε διιστάμενες 

τοποθετήσεις. 

Ενδιαφέρον, εξάλλου, φαίνεται να παρουσιάζει και η περαιτέρω επεξεργασία των 

περιπτώσεων εκείνων όπου είχαν εντοπιστεί στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των πέντε 

υποομάδων που συγκροτούσαν την ομάδα των ειδικών. Από τις 23 συνολικά περιπτώσεις όπου 

έγινε κατορθωτός με τον έλεγχο Scheffe ο προσδιορισμός στατιστικά σημαντικών διαφορών, όσον 

αφορά το βαθμό πιθανότητας συγκεκριμένων προβλέψεων, οι 21 περιπτώσεις αφορούσαν τους 

εκπαιδευτικούς οι οποίοι έδιναν στατιστικά σημαντικά ψηλότερο βαθμό πιθανότητας από άλλες 

υποομάδες. Στις 13 από τις περιπτώσεις αυτές οι εκπαιδευτικοί έδιναν στατιστικά ψηλότερο 

βαθμό πιθανότητας συγκρινόμενοι με τους αξιωματούχους του ΥΠΠ, στις 6 περιπτώσεις 

συγκρινόμενοι με τους πανεπιστημιακούς και σε άλλες 2 περιπτώσεις συγκρινόμενοι τόσο με τους 

αξιωματούχους του ΥΠΠ όσο και με τους πανεπιστημιακούς. Με δεδομένο μάλιστα ότι η 

συντριπτική πλειοψηφία αυτών των περιπτώσεων αφορούσε αλλαγές που συγκέντρωναν ιδιαίτερα 

ψηλό βαθμό επιθυμίας, μπορούμε εύκολα να συμπεράνουμε ότι η ομάδα των εκπαιδευτικών 
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παρουσιάζεται να είναι η περισσότερο αισιόδοξη ομάδα, τουλάχιστο όσον αφορά το βαθμό 

πιθανότητας να πραγματοποιηθούν οι συγκεκριμένες επιθυμητές προβλέψεις.  

 

Διαφορές μεταξύ Κυπρίων και ξένων ειδικών 

Εξετάζοντας τέλος τις διαφορές που έχουν εντοπιστεί μεταξύ των Κυπρίων και των ξένων 

ειδικών, με βάση τουλάχιστο τα προκαθορισμένα κριτήρια σύγκλισης και σύγκρισης που έχουν 

υιοθετηθεί, μπορεί να επιβεβαιωθεί μια σχετική σύγκλιση στις εκατέρωθεν εκτιμήσεις. Οι 

ελάχιστες σχετικά περιπτώσεις στις οποίες έχουν καταγραφεί αποκλίνουσες εκτιμήσεις 

επιβεβαιώνουν απλώς την πιο πάνω γενική διαπίστωση, ενώ στο σύνολό τους αυτές μπορούν να 

αποδοθούν στις διαφορετικές εμπειρίες και βιώματα που είχαν από τη μια οι Κύπριοι ειδικοί και 

από την άλλη οι τρεις ξένοι εμπειρογνώμονες, οι οποίοι προέρχονταν από χώρους που 

διαφοροποιούνται σημαντικά σε σχέση με το κυπριακό συγκείμενο και κουλτούρα.  

Οι διαφορές αυτές ήταν εμφανείς τουλάχιστο στις περιπτώσεις εκείνες όπου η φύση της 

δήλωσης εμπεριείχε τέτοια στοιχεία που παρέπεμπαν σε προσωπικές εμπειρίες ή βιώματα. Μερικά 

τέτοια παραδείγματα συνιστούν ο μεγαλύτερος βαθμός επιθυμίας που έδωσαν οι ξένοι ειδικοί στις 

προβλέψεις για εκτενείς διασυνδέσεις των σχολείων με ερευνητικά κέντρα και για την αδυναμία 

του κράτους να ελέγξει τα δίκτυα μάθησης που θα αναπτυχθούν έξω από το οργανωμένο σχολείο, 

όπως επίσης και ο μεγαλύτερος βαθμός πιθανότητας που έδωσαν στα ενδεχόμενα εκτενούς 

δημόσιας πληροφόρησης των αποτελεσμάτων που φέρνει κάθε χρόνο το σχολείο και επέκτασης 

του σχολικού ωραρίου μέχρι το απόγευμα. Και τα τέσσερα αυτά σημεία αναφέρονται σε 

πρακτικές που ισχύουν εδώ και χρόνια στα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών από τις οποίες 

προέρχονται οι ξένοι εμπειρογνώμονες και ως τέτοιες δεν μπορούσαν να μην ασκήσουν και την 

ανάλογη επίδραση στις εκτιμήσεις τους. Πέραν τούτου, οι πιο πάνω τοποθετήσεις δεν παύουν να 

αποτελούν έγκυρες διαπιστώσεις και να συνιστούν χρήσιμες ιδέες στην αναζήτηση τρόπων για 

βελτίωση της κυπριακής εκπαίδευσης. 
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Παρόμοιο σκηνικό καταγράφεται και στην περίπτωση των μελλοντικών προβλημάτων, 

όπου οι απόψεις των Κυπρίων και των ξένων εμπειρογνωμόνων συγκλίνουν σε μεγάλο βαθμό, 

όσον αφορά το βαθμό πιθανότητας να εμφανιστούν στο μέλλον τα συγκεκριμένα προβλήματα. 

Εξαίρεση αποτελούν μόνο οι περιπτώσεις των προβλημάτων που αναφέρονται στη μαθητική 

παραβατικότητα και την παραπαιδεία, όπου οι ξένοι δίνουν μικρότερο βαθμό πιθανότητας, 

δείχνοντας έτσι να είναι περισσότερο αισιόδοξοι για το μέλλον. Όσον αφορά πάντως την πρώτη 

περίπτωση η αισιοδοξία αυτή δεν μπορεί να σχετίζεται με τις σημερινές πραγματικότητες που 

ισχύουν στις δικές τους χώρες, αφού τόσο στις ΗΠΑ όσο και στη Μεγάλη Βρετανία υπάρχει 

πλούσιο ιστορικό μαθητικής παραβατικότητας, που περιλαμβάνει ακόμη και περιπτώσεις 

δολοφονιών. Αντίθετα, η σχετική αισιοδοξία των ξένων ειδικών όσον αφορά τη μελλοντική 

εξέλιξη του φαινομένου της παραπαιδείας στην Κύπρο, μπορεί να επηρεάζεται από την εμπειρία 

της επικρατούσας κατάστασης στις χώρες τους, όπου δεν αντιμετωπίζεται παρόμοιο φαινόμενο, 

τουλάχιστο στο βαθμό που υπάρχει στην Κύπρο. 

Αξιοσημείωτη είναι και η σύγκλιση απόψεων η οποία παρουσιάζεται όσον αφορά το 

βαθμό αναγκαιότητας των στρατηγικών για προληπτική αντιμετώπιση του μέλλοντος που έχουν 

προταθεί στην έρευνα. Η σύγκλιση αυτή, πέρα από το γεγονός ότι ενισχύει την εγκυρότητα των 

πιο πάνω στρατηγικών, επιβεβαιώνει και στην περίπτωση αυτή τη διαπίστωση ότι οι εκτιμήσεις 

των Κυπρίων δεν αφίστανται ουσιαστικά των εκτιμήσεων που εκφράζουν διεθνούς φήμης 

εμπειρογνώμονες σε θέματα εκπαίδευσης. 

Η γενική ομοφωνία που έχει καταγραφεί στις εκτιμήσεις των ξένων και των Κυπρίων 

ειδικών, πέρα από το γεγονός ότι ενισχύει την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων που έχουν 

προκύψει, έχει και μια άλλη σημαντική διάσταση. Αυτή σχετίζεται με το γεγονός ότι ο τόπος 

διαθέτει πλέον αξιόλογο, έμπειρο και καλά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό η συλλογική σοφία 

του οποίου, όταν εκμαιευθεί κατάλληλα, δεν μπορεί να είναι υποδεέστερη ή να μειονεκτεί σε 

σύγκριση με την αντίστοιχη σοφία των ξένων εμπειρογνωμόνων που συχνά μετακαλούνται για να 
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επιληφθούν διαφόρων προβλημάτων που σχετίζονται με την κυπριακή πραγματικότητα. Αυτό 

βέβαια δεν είναι κακό να γίνεται, ιδίως όταν πρόκειται για εξειδικευμένα θέματα και προβλήματα. 

Είναι καιρός όμως να αντιληφθούμε ως κοινωνία ότι μπορούμε παράλληλα να αξιοποιήσουμε 

προς αυτή την κατεύθυνση και το ανθρώπινο κεφάλαιο και τους όποιους εμπειρογνώμονες 

διαθέτει η χώρα μας, χωρίς να μας κατατρύχουν τα οποιαδήποτε συμπλέγματα μειονεξίας ή 

κατωτερότητας. Εξάλλου, οι άνθρωποι που ζουν, εργάζονται και βιώνουν καθημερινά την 

κυπριακή πραγματικότητα είναι εκ των πραγμάτων σε καλύτερη θέση να συμβάλουν και στην 

περαιτέρω βελτίωση και ανάπτυξή της.  

 

Συνόψιση και προεκτάσεις για το μελλοντικό κυπριακό σχολείο 

Τα συγκεκριμένα ευρήματα για το μελλοντικό σχολείο αποκτούν ιδιαίτερο νόημα όταν 

συσχετισθούν με το ευρύτερο παγκόσμιο και τοπικό συγκείμενο που οριοθετούν την πορεία όχι 

μόνο του σχολείου αλλά και της σύγχρονης κοινωνίας προς το μέλλον. Ήδη στην ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας σε μια προσπάθεια ανίχνευσης και προσδιορισμού αυτού του συγκείμενου είχαν 

εντοπιστεί κάποιες δεσπόζουσες δυνάμεις που οριοθετούν και κατευθύνουν σήμερα την πορεία 

αυτή. Πρωταρχική θέση ανάμεσα σ’ αυτές κατέχουν οι δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης που 

τείνουν να μεταμορφώσουν σήμερα ολόκληρο τον πλανήτη σε ένα παγκόσμιο χωριό, με εμφανείς 

τις επιδράσεις αλλά και τις αλληλοεξαρτήσεις που δημιουργούν σε πλείστους τομείς. Ένα μέρος 

των δυνάμεων αυτών συγκεκριμενοποιείται με την προσπάθεια που καταβάλλεται για 

ενιαιοποίηση μεμονωμένων λαών, κρατών και πολιτισμών σε ευρύτερες περιφερειακές οντότητες, 

όπως ακριβώς συμβαίνει με το εγχείρημα της ευρωπαϊκής ενοποίησης, το οποίο επηρεάζει άμεσα 

πλέον και την Κύπρο. Από την άλλη η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και η διαμορφούμενη 

κοινωνία της πληροφορίας συνθέτουν ένα άλλο είδος δυνάμεων αλλά και δυναμικής που 

σχηματοποιούν μια νέα τάξη πραγμάτων, στην οποία κυριαρχούν η δύναμη της γνώσης και της 

πληροφορίας αλλά και η ικανότητα για αποτελεσματική διαχείριση και αξιοποίησή τους. 
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Μέσα στα πλαίσια αυτά αναπτύσσονται σήμερα και τα καθαρά εκπαιδευτικής υφής 

παγκόσμια εκείνα ρεύματα, τάσεις και ιδέες που, με τη βοήθεια τόσο των δυνάμεων της 

παγκοσμιοποίησης όσο και των δυνάμεων της τεχνολογίας, διαχέονται και διασπείρονται ανά το 

παγκόσμιο, επηρεάζοντας και διαμορφώνοντας με τη σειρά τους και την πορεία του σημερινού 

σχολείου προς το μέλλον. Αυτό βέβαια συμβαίνει κατά ένα ιδιαίτερα σύνθετο και πολύπλοκο 

τρόπο, ο οποίος καθίσταται ακόμη πιο πολύπλοκος με την επίδραση και των ιδιαίτερων στοιχείων 

που συνθέτουν το τοπικό συγκείμενο. 

Σε μια προσπάθεια οπτικής παρουσίασης των πραγμάτων είχε επιχειρηθεί με το Γράφημα 

2.5 στο στάδιο της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας μια απόπειρα γραφικής απεικόνισης όλων των 

βασικών δυνάμεων και παραγόντων που επηρεάζουν τη διαμόρφωση του μέλλοντος του 

κυπριακού σχολείου, το οποίο ουσιαστικά συνιστούσε και το θεωρητικό πλαίσιο της όλης 

μελέτης. Με την ολοκλήρωση της έρευνας το γράφημα αυτό μπορεί να εμπλουτιστεί περαιτέρω με 

τα κυριότερα ευρήματά της, ώστε να επιτευχθεί τόσο μια γενική συνόψιση των αποτελεσμάτων 

όσο και μια διασύνδεσή τους με το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας, όπως ακριβώς επιχειρείται με 

το Γράφημα 5.2 στην επόμενη σελίδα. 
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 
1. Ίδρυση φορέα στρατηγικού σχεδιασμού 

2. Ανάλυση και αξιολόγηση αναγκών 

3. Αναδιάρθρωση διοικητικής δομής 

4. Προτεραιότητα στην έρευνα 

5. Συστηματική παρακολούθηση διεθνών εξελίξεων 

6. Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης 

7. Στρατηγική πρόγνωση του μέλλοντος 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

 Πολυπολιτισμικό σχολείο 

 Αποκέντρωση στη διοίκηση 

 Οι δυνάμεις της αγοράς στο σχολείο 

 Λογοδοσία για τη χρήση δημόσιων χορηγιών 

 Κράτος χρηματοδότης vs παροχέας εκπαίδευσης 

 Συνεχής έρευνα-πρόγνωση για το μελλοντικό σχολείο 

 Άνοιγμα στην κοινωνία 

 Σχολείο που μαθαίνει 

 Οικοσχολείο 

 Τηλεμάθηση 

 Δίκτυα μάθησης 

 Εικονική τάξη/σχολείο 

 Συνεχής διαβίου μάθηση 

 Αμφισβήτηση συμβατικού σχολείου 

 Τεχνολογίες πληροφορικής/επικοινωνιών 

 Δεκαέξι δείκτες ποιότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 Τέσσερις πυλώνες εκπαίδευσης για τον 21
ο
 αιώνα 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 

ΙΔΕΕΣ-ΤΑΣΕΙΣ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΜΕΛΛΟΝ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 

ΣΧΟ 

ΛΕΙΟ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟ 

ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ 

ΑΞΙΕΣ 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΙΘΑΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

1. Μαθητική παραβατικότητα 

2. Κρίση προσανατολισμού παιδείας 

3. Ναρκωτικά στα σχολεία 

4. Προσαρμογή στις νέες τεχνολογίες 

Ευρωπαϊκό σχολείο 

Συνεχής αξιολόγηση 

Νέες τεχνολογίες 

Συνεχής επιμόρφωση 

Μοντέλο της αγοράς 

Ανασχεδιασμός σχολείου 

Άνοιγμα στην κοινωνία 

Άνοιγμα σε Τουρκοκύπριους 

Μαθητική παραβατικότητα 

Γραφειοκρατία 

Σχολείο που μαθαίνει 

Αυτόνομο σχολείο 

ΠΙΘΑΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Γράφημα 5.2. Συνόψιση αποτελεσμάτων για το μελλοντικό κυπριακό 
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Τα ευρήματα της έρευνας επαληθεύουν σε γενικές γραμμές την υπόθεση που συζητήθηκε στο 

στάδιο της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας για τις σημαντικές επιδράσεις της κοινωνίας της 

πληροφορίας, της παγκοσμιοποίησης και της ευρωπαϊκής ενοποίησης στη διαμόρφωση της 

μελλοντικής πορείας και εξέλιξης της παγκόσμιας κοινωνίας αλλά και του σχολείου. Οι δύο πρώτες 

τουλάχιστο επιδράσεις έχουν επισημανθεί και από μια πλειάδα διεθνών μελετών και ερευνών 

(Caldwell & Spinks, 1998
·
 Chong & Leong, 1998

·
 Crossley, 2000

·
 Hammond, 2000

·
 Johnson & 

Caldwell, 2001
·
 Kress, 2000

·
 OECD, 2001e

·
 Welch, 2001

·
 Walker & Dimmock, 2000), ενώ η 

συμβολή της παρούσας έρευνας εστιάζεται στην επιβεβαίωση των επιδράσεων αυτών και μέσα στο 

ιδιαίτερο κυπριακό συγκείμενο. Μέσα στο ίδιο συγκείμενο ανιχνεύονται και οι επιμέρους εκείνες 

δυνάμεις που σπρώχνουν προς την ευρωπαϊκή ενοποίηση και ολοκλήρωση, οι οποίες μπορούν να 

χαρακτηριστούν ως μια μορφή περιφερειακής παγκοσμιοποίησης (Μαραθεύτης, 2002), και οι οποίες 

δημιουργούν μια τέτοια δυναμική στο νησί που τείνει να αναθεωρήσει και να μεταβάλει άρδην 

αρκετά στοιχεία και θεσμούς που συνέθεταν μέχρι πρόσφατα την κυπριακή πραγματικότητα. 

Η επίδραση της κοινωνίας της πληροφορίας στα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας είναι 

ξεκάθαρη σε ένα τουλάχιστο από τα επικρατέστερα χαρακτηριστικά του μελλοντικού κυπριακού 

σχολείου, το οποίο αναφέρεται ακριβώς στη σύγκλιση του σχολείου με την κοινωνία της 

πληροφορίας, σε μια προσπάθεια εναρμόνισης της παιδαγωγικής του σχολείου με τη σύγχρονη 

ψηφιακή τεχνολογία. Παρόμοια επίδραση όμως είναι ανιχνεύσιμη και στο επίσης πιθανό εκείνο 

χαρακτηριστικό που θέλει το κυπριακό σχολείο να ανασχεδιάζει μελλοντικά τη λειτουργία και τα 

προγράμματά του, ώστε να συμβαδίζει περισσότερο με τα νέα δεδομένα και ανάγκες, πολλές από τις 

οποίες είναι προφανές ότι εκπηγάζουν μέσα από τις ιδιαιτερότητες της σύγχρονης κοινωνίας της 

πληροφορίας. Η κοινωνία όμως της πληροφορίας και ειδικότερα η σύγχρονη τεχνολογία δεν 

επηρεάζουν μόνο τη διαμόρφωση μερικών από τα πιθανά χαρακτηριστικά του μελλοντικού σχολείου 

αλλά συνιστούν και τη γενεσιουργό αιτία ενός τουλάχιστο από τα τέσσερα πιο πιθανά μελλοντικά 
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προβλήματα που ανέδειξε η έρευνα. Το πρόβλημα αυτό εστιάζεται ακριβώς στις δυσκολίες 

προσαρμογής του σχολείου στις νέες συνθήκες που θα δημιουργήσει η ραγδαία εξέλιξη των 

τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. 

Μέσα από μια προσεκτική εξέταση των χαρακτηριστικών εκείνων που προέκυψαν μέσα από 

την έρευνα ως πιθανά γνωρίσματα του μελλοντικού κυπριακού σχολείου, μπορεί κάποιος να 

ανιχνεύσει και τις δεσπόζουσες δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης, παρ’ όλο που αυτές δεν είναι το ίδιο 

συγκεκριμένες ή ξεκάθαρες ούτε στην ανίχνευση ούτε και στην επίδρασή τους. Ήδη όμως μια 

έμμεση αναφορά στην επίδραση των δυνάμεων αυτών έχει γίνει προηγουμένως με την επισήμανση 

ότι αρκετά από τα χαρακτηριστικά που θεωρούν οι Κύπριοι ειδικοί ως πιθανά για το μελλοντικό 

σχολείο ταυτίζονται ή είναι παρόμοια με αυτά που έχουν ήδη συζητηθεί ή συζητούνται σε παγκόσμιο 

επίπεδο ως εναλλακτικά σενάρια ή πιθανά χαρακτηριστικά του μελλοντικού παγκόσμιου σχολείου. 

Αυτό από μόνο του επιβεβαιώνει την επίδραση της παγκοσμιοποίησης και στο χώρο της 

εκπαίδευσης, αφού επαληθεύει μια από τις βασικές πτυχές του φαινομένου της παγκοσμιοποίησης, 

που είναι ακριβώς η συνεχής ροή ιδεών και πληροφοριών ανά το παγκόσμιο (Cheng, 2000), αλλά και 

η συνεχής αλληλοεπίδραση των ιδεών αυτών που οδηγούν ολοένα σε περισσότερες και μεγαλύτερες 

συγκλίσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, όσον αφορά τη μελλοντική πορεία και εξέλιξη του σχολείου.  

Τα χαρακτηριστικά εκείνα που κρίθηκαν ως πιθανά για το μελλοντικό κυπριακό σχολείο και 

τα οποία είχαν επίσης εκτιμηθεί ως πιθανά για το μελλοντικό σχολείο διεθνώς μέσα από αρκετές 

έρευνες ή μελέτες σχετίζονται με την ενδυνάμωση της γραφειοκρατίας στα εκπαιδευτικά συστήματα 

(OECD, 2001e), την έμφαση στη συνεχή αξιολόγηση (European Commission, 2000c) και τη συνεχή 

επιμόρφωση του προσωπικού (Bordeaux, 2001
·
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2001), τις επιδράσεις της 

κοινωνίας της πληροφορίας (European Commission, 2000α
·
 OECD, 2001e

·
 Rubin & Linturi, 2001), 

τις επιδράσεις του μοντέλου της αγοράς στην εκπαίδευση (Blackmore, 2000
·
 Chan & Mok, 2001

·
 

Lingard κ.ά., 2000
·
 OECD, 2001e), τον ανασχεδιασμό της λειτουργίας και των προγραμμάτων του 
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σχολείου (Doheny-Farina, 1996 Hammond, 2000 Strain, 2000 Thomas, 1986) και το άνοιγμα του 

σχολείου στην κοινωνία (OECD, 2001e).  

Άλλα δύο χαρακτηριστικά όμως, παρόλο που αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία ως 

επικρατούσες τάσεις ή πιθανά σενάρια για το μελλοντικό σχολείο, δεν συγκεντρώνουν αυξημένες 

πιθανότητες να κυριαρχήσουν στο μελλοντικό κυπριακό σχολείο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των 

Κυπρίων ειδικών. Πρόκειται για το χαρακτηριστικό που περιγράφει την ανάδειξη του σχολείου σε 

οργανισμό που καινοτομεί και μαθαίνει (Senge, 1990 OECD, 2001e) και το χαρακτηριστικό που 

αναφέρεται στην αυτονομία του σχολείου (Bush, 2001 Caldwell & Spinks, 1988). Και τα δύο αυτά 

χαρακτηριστικά, παρόλο που συγκεντρώνουν αρκετά ψηλό βαθμό επιθυμίας να πραγματοποιηθούν, 

δεν συγκεντρώνουν αυξημένες πιθανότητες για κάτι τέτοιο.  

Η σημασία εξάλλου του ευρωπαϊκού παράγοντα και των δυνάμεων της ευρωπαϊκής 

ενοποίησης στη διαμόρφωση της μελλοντικής πορείας του κυπριακού σχολείου διαγράφεται μέσα 

από το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό του μελλοντικού σχολείου που αναφέρεται στη συμπόρευση 

του κυπριακού με το ευρωπαϊκό σχολείο, το οποίο συγκεντρώνει αυξημένες πιθανότητες 

πραγματοποίησης. Πρόκειται για τις ίδιες δυνάμεις που οδήγησαν μόλις πρόσφατα στην ένταξη της 

Κύπρου στη διευρυμένη πλέον ευρωπαϊκή οικογένεια και δημιούργησαν ταυτόχρονα τις 

προϋποθέσεις για μια οριστική διευθέτηση στο κυπριακό πρόβλημα. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται 

ειδικότερα με το επίσης πιθανό χαρακτηριστικό του μελλοντικού κυπριακού σχολείου, το οποίο 

αναφέρεται στα ανοίγματα προς την τουρκοκυπριακή κοινότητα, μετά από αρκετές δεκαετίες 

περιχαρακώσεων και συγκρούσεων. Αυτά τα ανοίγματα όμως από την άλλη, όπως προέκυψε και από 

την έρευνα, δεν μπορεί να είναι άσχετα και με το πιθανό ενδεχόμενο κρίσης γενικού φιλοσοφικού 

προσανατολισμού της εκπαίδευσης με βασικούς αντιμαχόμενους πόλους την ελληνοχριστιανική 

ταυτότητα, την ταυτότητα του Κύπριου πολίτη σε ένα ομόσπονδο κράτος και την ταυτότητα του 

Ευρωπαίου πολίτη. Αυτό συνιστά ένα από τα πιθανά μελλοντικά προβλήματα που έχουν καταγραφεί 

από την έρευνα, με αυξημένες μάλιστα πιθανότητες εμφάνισης. Εάν υποθέσουμε ότι μετά την ένταξη 
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της Κύπρου στην ΕΕ ακολουθήσει και η επίλυση του κυπριακού με την ίδρυση ενός νέου κοινού 

ομόσπονδου κράτους, είναι αναμενόμενο στα αρχικά τουλάχιστο στάδια ότι θα υπάρχει κάποια 

σύγχυση ή οποία μπορεί να φτάσει και στα όρια μιας πιθανής κρίσης ταυτότητας, μέχρι να 

διαμορφωθεί σταδιακά και να αφομοιωθεί από όλους το βασικό θεωρητικό και φιλοσοφικό υπόβαθρο 

πάνω στο οποίο θα στηριχθεί όχι μόνο το σχολείο και η εκπαίδευση αλλά και η κυπριακή κοινωνία 

ευρύτερα. 

Ιδιαίτερη εντύπωση πάντως προκαλεί και το γεγονός ότι το πιο πιθανό χαρακτηριστικό του 

μελλοντικού κυπριακού σχολείου συνδέεται με τη μαθητική παραβατικότητα. Αυτό επιβεβαιώνεται 

και στην περίπτωση των μελλοντικών προβλημάτων, όπου η μαθητική παραβατικότητα σε 

συνδυασμό με την εξάπλωση των ναρκωτικών ουσιών μεταξύ των μαθητών, έχουν επισημανθεί ως τα 

σοβαρότερα μελλοντικά προβλήματα που θα έχει να αντιμετωπίσει το σχολείο αυτό. Πρόκειται για 

ιδιαίτερα ανησυχητικές διαπιστώσεις οι οποίες στην περίπτωση που επαληθευτούν μπορεί να 

οδηγήσουν σε αυτό που κάποιες έρευνες περιγράφουν ως το σενάριο της διάλυσης και της παρακμής 

των οργανωμένων σχολείων (Caldwell, 2000 OECD, 2001d). Ενώ όμως οι έρευνες αυτές θεωρούν 

ως βασική αιτία μιας τέτοιας παρακμής είτε την έλλειψη δασκάλων είτε την ανεξέλεγκτη δημιουργία 

δικτύων μάθησης έξω από το οργανωμένο σχολείο, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας δίνουν 

περισσότερη έμφαση στη μαθητική παραβατικότητα, η οποία συνδέεται αμφίδρομα και με τη 

σχολική αποτυχία. Το εύρημα αυτό, και ιδιαίτερα η προοπτική αύξησης των χρηστών ναρκωτικών 

ουσιών μέσα στο μαθητικό πληθυσμό ενισχύει την πρόβλεψη του Friebel (1999) για μελλοντική 

επικράτηση της τάσης για συνεχή εισροή στο σχολείο των προβλημάτων που παράγει και συντηρεί η 

σύγχρονη κοινωνία.  

Ως ιδιαίτερα χρήσιμες μπορούν να χαρακτηριστούν και οι ενδιαφέρουσες εκείνες γενικές 

στρατηγικές προληπτικής αντιμετώπισης του μέλλοντος που έχουν προκύψει από την έρευνα και 

έχουν ήδη σχολιαστεί σε έκταση στην αντίστοιχη ενότητα. Οι στρατηγικές αυτές συμβάλλουν στην 

ανάπτυξη μιας προληπτικής εκπαιδευτικής πολιτικής, μιας πολιτικής που να είναι προσανατολισμένη 
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περισσότερο στο μέλλον, ώστε να προλαμβάνει αλλά και να διαμορφώνει εν πολλοίς τις εξελίξεις. 

Είναι εξάλλου σημαντική η διαπίστωση ότι υπάρχει ομοφωνία μεταξύ των ειδικών όσον αφορά τον 

ιδιαίτερα ψηλό βαθμό αναγκαιότητας που αποδίδουν σε κάθε μια από τις επιμέρους αυτές 

στρατηγικές.  

Τα αποτελέσματα γενικά της έρευνας αυτής στο σύνολό τους αλλά και στη λεπτομέρειά τους 

συνθέτουν ένα πλούσιο σκηνικό μελλοντικών εξελίξεων στο χώρο του κυπριακού σχολείου, το οποίο 

αποτελεί ιδιαίτερη πηγή άντλησης πληροφόρησης για όσους έχουν την ευθύνη διαμόρφωσης της 

εκπαιδευτικής πολιτικής και σχεδιασμού της εκπαίδευσης για τα χρόνια που έρχονται. Πέρα όμως 

από τις γενικές τάσεις και τα μελλοντικά χαρακτηριστικά του κυπριακού σχολείου που έχουν 

αναπτυχθεί, είναι ενδιαφέρουσες και οι επιμέρους προβλέψεις που έχουν κατατεθεί, οι οποίες 

συγκροτούν από μόνες τους μια αξιόλογη δεξαμενή σκέψεων και απόψεων για το μελλοντικό 

σχολείο. Ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει τόσο ο βαθμός πιθανότητας όσο και ο βαθμός επιθυμίας που 

συγκέντρωσε η κάθε πρόβλεψη. Ιδιαίτερα χρήσιμες μπορεί να αποδειχθούν τόσο οι προβλέψεις 

εκείνες που συγκεντρώνουν ταυτόχρονα ψηλό βαθμό πιθανότητας και επιθυμίας, όσο και οι 

προβλέψεις εκείνες που εξασφαλίζουν ψηλό βαθμό επιθυμίας αλλά μικρότερο βαθμό πιθανότητας. Οι 

μεν πρώτες είναι χρήσιμες για τους μελλοντικούς σχεδιασμούς της εκπαίδευσης, αφού περιγράφουν 

πιθανούς και ταυτόχρονα επιθυμητούς στόχους οι οποίοι πρέπει να προωθηθούν. Οι άλλες 

υποδεικνύουν εκείνες τις περιοχές στις οποίες θα πρέπει να επικεντρωθεί η προσοχή όλων όσων 

έχουν την ευθύνη της εκπαίδευσης, ώστε να αυξήσουν οι ίδιοι με τους κατάλληλους χειρισμούς και 

αποφάσεις τις πιθανότητες υλοποίησης αυτών που θεωρούνται ως επιθυμητά να πραγματοποιηθούν. 

Αντίθετα, οι προβλέψεις εκείνες που παρουσιάζουν ψηλό βαθμό πιθανότητας και χαμηλό βαθμό 

επιθυμίας θα πρέπει να λειτουργήσουν ως προειδοποιητικά σήματα για ανάπτυξη των ανάλογων 

ανασχετικών σχεδιασμών και μεθοδεύσεων. 

Επιπρόσθετα, θα πρέπει ακόμη να επισημανθεί ότι αρκετά από τα γενικά χαρακτηριστικά που 

ανέδειξε η έρευνα αυτή, είτε ως πιθανά είτε ως επιθυμητά να ισχύσουν στο μελλοντικό κυπριακό 
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σχολείο, έχουν πρόσφατα επιβεβαιωθεί και μέσα από την έκθεση των εμπειρογνωμόνων για συνολική 

εκπαιδευτική μεταρρύθμιση (Επιτροπή Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, 2004), η οποία 

δημοσιοποιήθηκε δύο χρόνια μετά την ολοκλήρωση της παρούσας έρευνας. Τα χαρακτηριστικά που 

αναφέρονται για παράδειγμα στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, την αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού έργου, την κοινωνία της γνώσης, την ενωμένη Ευρώπη, τη μεγαλύτερη αυτονομία του 

σχολείου, τη δημιουργία στενών δεσμών με την τοπική κοινότητα, τον ανασχεδιασμό της σχολικής 

λειτουργίας και των προγραμμάτων, και το άνοιγμα στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, αποτελούν 

βασικούς άξονες πάνω στους οποίους στηρίζεται και η πρόταση των πιο πάνω εμπειρογνωμόνων για 

συνολική μεταρρύθμιση. Το γεγονός ότι τα στοιχεία αυτά επισημάνθηκαν πρώτα στην παρούσα 

έρευνα, η οποία προηγήθηκε χρονικά, ενισχύει βέβαια την εξωτερική εγκυρότητα της όλης 

διαδικασίας που ακολουθήθηκε. Παράλληλα δείχνει ότι η συγκρότηση της συγκεκριμένης ομάδας 

των ειδικών που πήραν μέρος στην παρούσα έρευνα ήταν πετυχημένη, αφού τα μέλη της κατάφεραν 

τελικά να φέρουν στην επιφάνεια και να συμφωνήσουν σε ενδιαφέρουσες ιδέες για το μελλοντικό 

σχολείο, οι οποίες υποστηρίζονται και τεκμηριώνονται τόσο από τη σχετική βιβλιογραφία όσο και 

από άλλες ομάδες Κυπρίων εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι ακολούθησαν βέβαια διαφορετική 

μεθοδολογική προσέγγιση. 

 

 

Συνεπαγωγές για προληπτική δράση και σχεδιασμό 

Η ανάδειξη του στρατηγικού σχεδιασμού και της ανάλυσης των αναγκών του συστήματος σε 

δεσπόζουσες στρατηγικές για προληπτική αντιμετώπιση του μέλλοντος,  μέσα από την έρευνα αυτή, 

δημιουργούν κάποιες συνεπαγωγές για την περαιτέρω αξιοποίηση των ευρημάτων της έρευνας, και 

ιδιαίτερα των 12 βασικών χαρακτηριστικών του μελλοντικού κυπριακού σχολείου. Ο προσδιορισμός 

του βαθμού επιθυμίας και του βαθμού πιθανότητας να συμβούν τα χαρακτηριστικά αυτά προσφέρει 

καταρχάς μια πολύ καλή ευκαιρία για ανάλυση και εντοπισμό των αναγκών που υπάρχουν και 
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καθορισμό των αντίστοιχων προτεραιοτήτων για προληπτική δράση και σχεδιασμό. Συγκεκριμένα, η 

εκτίμηση της απόκλισης ή του χάσματος μεταξύ των δύο αυτών μεταβλητών υποδηλώνει ταυτόχρονα 

και συγκεκριμένες ανάγκες ή προτεραιότητες που πρέπει να θέσει το σύστημα, με στόχο την 

πρόληψη αυτού του χάσματος και την όσο το δυνατό μεγαλύτερη σύγκλιση του επιθυμητού με το 

πιθανό. Όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η απόκλιση τόσο μεγαλύτερη πρέπει να θεωρείται και η ανάγκη 

για προληπτική δράση, ώστε το πιθανό να τείνει πάντοτε να πλησιάσει το επιθυμητό, είτε είναι 

μικρότερο είτε μεγαλύτερο. Σχηματικά αυτό μπορεί να περιγραφεί  με το επόμενο γράφημα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 5.3. Σχηματική παρουσίαση απόκλισης και αναγκών 
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μαθητική παραβατικότητα και τη γραφειοκρατία. Συνεπώς, στις περιπτώσεις αυτές υπάρχει ανάγκη 

για προληπτικό σχεδιασμό, ώστε να μειωθεί ο βαθμός πιθανότητας των πιο πάνω χαρακτηριστικών 

να επιβεβαιωθούν μελλοντικά. Στην περίπτωση των χαρακτηριστικών των οποίων ο βαθμός 

πιθανότητας είναι μικρότερος από το βαθμό επιθυμίας, ο προληπτικός σχεδιασμός θα πρέπει να 

στοχεύει στην αύξηση του βαθμού πιθανότητας. Τέτοιες αποκλίσεις σημειώνονται κατά σειρά στα 

χαρακτηριστικά που αναφέρονται στη μετεξέλιξη του σχολείου σε οργανισμό που μαθαίνει, την 

έμφαση στη συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού, την αυτονομία του σχολείου, τον ανασχεδιασμό 

της λειτουργίας και των προγραμμάτων του σχολείου, το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, το 

άνοιγμα του σχολείου στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, την έμφαση στην αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού έργου, τη σύγκλιση του σχολείου με την κοινωνία της πληροφορίας και τη 

συμπόρευση με το ευρωπαϊκό σχολείο. Επομένως τα χαρακτηριστικά αυτά οριοθετούν συγκεκριμένες 

περιοχές που πρέπει να τύχουν προτεραιότητας ή να αποτελέσουν τους βασικούς άξονες ενός 

προληπτικού σχεδιασμού, ο οποίος θα στοχεύει πάντοτε να αυξάνει ή να μειώνει τις πιθανότητες 

εμφάνισης ανάλογα με το βαθμό επιθυμίας. Αυτό φαίνεται εικονικά και μέσα από το επόμενο 

γράφημα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 5.4. Προγνώσεις για τις οποίες παρουσιάζεται ανάγκη για προληπτική δράση 
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Οι προβλέψεις ή τα χαρακτηριστικά εκείνα που τοποθετούνται, με βάση το βαθμό 

πιθανότητας ή επιθυμίας που συγκεντρώνουν, αριστερά και πάνω από τη διαγώνιο που υποδηλώνει 

την ταύτιση των τιμών των δύο μεταβλητών, παρουσιάζουν ανάγκη για αύξηση του βαθμού 

πιθανότητας να συμβούν. Όσο πιο μακριά από τη διαγώνιο είναι τοποθετημένες τόσο μεγαλύτερη 

είναι και η ανάγκη για αύξηση του βαθμού πιθανότητας έτσι που να πλησιάζει το βαθμό επιθυμίας. 

Οι προβλέψεις ή τα χαρακτηριστικά που τοποθετούνται δεξιά και κάτω της διαγωνίου παρουσιάζουν 

ανάγκη για μείωση του βαθμού πιθανότητας, έτσι που και πάλι να πλησιάζει τον αντίστοιχο βαθμό 

επιθυμίας. 

Η ίδια διαδικασία του εντοπισμού του χάσματος που υπάρχει μεταξύ του βαθμού επιθυμίας 

και του βαθμού πιθανότητας να πραγματοποιηθεί μια πρόβλεψη μπορεί να γίνει κατά τον ίδιο 

ακριβώς τρόπο τόσο στο επίπεδο που αφορά τα γενικά χαρακτηριστικά του μελλοντικού σχολείου, 

όπως προηγουμένως, όσο και σε πιο εξειδικευμένο επίπεδο που αφορά τις επιμέρους προβλέψεις για 

συγκεκριμένες αλλαγές και εξελίξεις. Τα συμπεράσματα βέβαια και οι εκτιμήσεις στο επίπεδο αυτό 

θα είναι πιο εξειδικευμένα, αφού θα αφορούν πιο ειδικές περιπτώσεις, αλλά θα είναι το ίδιο χρήσιμα 

για τη στρατηγική πρόγνωση, αφού θα διαφωτίζουν και θα εμπλουτίζουν περαιτέρω την όλη 

πληροφόρηση που θα προκύπτει από την ανάλυση των αναγκών στο γενικότερο επίπεδο. 

 

 

Προς ένα μοντέλο στρατηγικής πρόγνωσης και σχεδιασμού 

Η μέχρι τώρα πορεία που ακολουθήθηκε στην έρευνα και την επεξεργασία των 

αποτελεσμάτων που έχουν προκύψει από αυτή, μας βοηθά να διαμορφώσουμε ένα νοητικό σχήμα ή 

μοντέλο, το οποίο να διασαφηνίζει περαιτέρω και να διαστασιοποιεί  την πορεία και τις φάσεις μέσα 

από τις οποίες διέρχεται η όλη διαδικασία της στρατηγικής πρόγνωσης. Η πορεία αυτή φαίνεται 

παραστατικά στο επόμενο γράφημα. 
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Γράφημα 5.5. Ένα μοντέλο στρατηγικής πρόγνωσης 
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με στόχο να συμβάλει στο όσο το δυνατό καλύτερο ξεκαθάρισμα και διαστασιοποίηση του άγνωστου 

μέλλοντος. Η πρόγνωση αυτή στη συγκεκριμένη έρευνα έγινε με προσωπικές συνεντεύξεις με μια 

ομάδα ειδικών και την αξιοποίηση της τεχνικής της ιδεοθύελλας. Μπορεί να πάρει όμως και άλλες 

μορφές όπως είναι για παράδειγμα η ομαδική συζήτηση ή το γραπτό ερωτηματολόγιο. Στόχος είναι 
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αυτή ξεκαθαρίζει περισσότερο το τοπίο και μας βοηθά να εστιάσουμε την προσοχή μας σε πιο 

συγκεκριμένες κατευθύνσεις, ή να επισημάνουμε πιο γενικά χαρακτηριστικά ή ευρύτερες τάσεις. 

Προχωρώντας ακόμα ένα βήμα πιο πέρα αναλύουμε το χάσμα που εμφανίζεται μεταξύ του 

επιθυμητού και του πιθανού να συμβούν αυτά τα γενικά ή ειδικά χαρακτηριστικά. Το χάσμα ή η 

απόκλιση που εντοπίζουμε μας βοηθούν να εντοπίσουμε και τις περιοχές εκείνες στις οποίες υπάρχει 

η μεγαλύτερη ανάγκη για προληπτική δράση και σχεδιασμό. Όσο μεγαλύτερη είναι η απόκλιση που 

εντοπίζουμε τόσο μεγαλύτερη παρουσιάζεται να είναι και η ανάγκη για δράση. Γενικά, στην όλη 

διαδικασία της στρατηγικής πρόγνωσης, όσο προχωρούμε στις διάφορες φάσεις, το αντικείμενο της 

πρόγνωσης εστιάζεται περισσότερο και εξειδικεύεται, μέχρι να φτάσουμε στην ιεράρχηση των 

συγκεκριμένων αναγκών και προτεραιοτήτων που οριοθετούν την προληπτική δράση. 

Προχωρώντας ακόμη ένα βήμα πιο πέρα μπορούμε να συνδέσουμε την όλη διαδικασία της 

στρατηγικής πρόγνωσης με τη διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασμού, όπως περιγράφεται εικονικά 

στο επόμενο γράφημα.  
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Γράφημα 5.5. Σύνδεση στρατηγικής πρόγνωσης και σχεδιασμού 
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διασφαλιστεί, όσο γίνεται, ότι το επιθυμητό μέλλον θα είναι τελικά και το πιθανό να συμβεί μέλλον. 

Η πληροφόρηση που παρέχει όλη αυτή η διαδικασία, αλλά και οι επιμέρους ιδέες που αναπτύσσονται 

δίνουν την ευκαιρία στην όλη διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασμού να επικεντρωθεί σε 

συγκεκριμένες κατευθύνσεις, με βασικό στόχο πάντοτε να μετατρέψει το επιθυμητό μέλλον σε 

πραγματικότητα. Η εφαρμογή τελικά στην πράξη του στρατηγικού σχεδιασμού δίνει την ευκαιρία για 

μια εστιασμένη αξιολόγηση και αναστοχασμό, ο οποίος δημιουργεί τις συνθήκες και τις 

προϋποθέσεις για έναν καινούριο κύκλο στρατηγικής πρόγνωσης και σχεδιασμού. Η τεχνική Delphi 

που έχει χρησιμοποιηθεί στην παρούσα έρευνα μπορεί να βοηθήσει τόσο στο στάδιο της στρατηγικής 

πρόγνωσης, όσο και στο στάδιο του στρατηγικού σχεδιασμού, κυρίως για να καθοριστούν και να 

ιεραρχηθούν, στην περίπτωση αυτή, οι συγκεκριμένες προτεραιότητες του στρατηγικού σχεδιασμού 

αλλά και οι επιμέρους επιλογές δράσης. 

Καταλήγοντας, μπορούμε να πούμε ότι, εάν ο στρατηγικός σχεδιασμός θεωρείται ένα από τα 

κλειδιά της επιτυχίας για ένα καλύτερο μέλλον, τότε η στρατηγική πρόγνωση πρέπει να θεωρείται 

ένα από τα κλειδιά της επιτυχίας για έναν πετυχημένο στρατηγικό σχεδιασμό. Αυτό βέβαια ισχύει με 

την προϋπόθεση ότι η όλη διαδικασία της στρατηγικής πρόγνωσης είναι συστηματική, μεθοδική, 

συγκροτημένη, συνεχής και συλλογική, αξιοποιώντας όσο γίνεται το ανθρώπινο δυναμικό που 

διαθέτει ο τόπος, αλλά και τις εμπειρίες και τη συσσωρευμένη πείρα που δημιουργεί ο άνθρωπος σε 

παγκόσμιο επίπεδο. 

 

Εισηγήσεις για ανάπτυξη μηχανισμών πρόγνωσης και σχεδιασμού 

Τα ευρήματα της έρευνας που αφορούν το μελλοντικό κυπριακό σχολείο, και ειδικότερα το 

μοντέλο στρατηγικής πρόγνωσης και σχεδιασμού που έχει αναπτυχθεί, μας υποβοηθούν να προβούμε 

σε συγκεκριμένες εισηγήσεις για ανάπτυξη και βελτίωση των μηχανισμών πρόγνωσης και 

σχεδιασμού στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα. Οι εισηγήσεις αυτές είναι οι ακόλουθες: 
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1. Δημιουργία κέντρου στρατηγικών προγνώσεων και σχεδιασμού στο χώρο της κυπριακής 

εκπαίδευσης, για συνεχή έρευνα και αναζήτηση ιδεών για ανάπτυξη του κυπριακού σχολείου 

και καλύτερη διαχείριση του μέλλοντος. Στο κέντρο αυτό μπορεί να ανατεθεί και η ευθύνη 

της συνεχούς παραγωγής, ανάπτυξης και τεκμηρίωσης μιας ολοκληρωμένης και 

συγκροτημένης εκπαιδευτικής πολιτικής τόσο για βασικά όσο και για επιμέρους θέματα που 

αφορούν την εκπαίδευση. Σε ένα τέτοιο κέντρο μπορεί επίσης να αξιοποιηθεί το 

συγκεκριμένο μοντέλο για στρατηγική πρόγνωση και σχεδιασμό που εισηγείται η έρευνα 

αυτή, ώστε να μελετηθούν και να αξιολογηθούν στην πράξη οι δυνατότητές του ή και οι τυχόν 

αδυναμίες του, ώστε να επέλθουν οι απαραίτητες βελτιώσεις. 

2. Δημιουργία φορέα που να προγραμματίζει, να οργανώνει, να συντονίζει και να υποστηρίζει 

όλες τις αλλαγές και καινοτομίες που θα εισαχθούν στο εκπαιδευτικό σύστημα. Οι προβλέψεις 

για συνεχείς αλλαγές και καινοτομίες στα χρόνια που έρχονται δικαιολογούν την ύπαρξη ενός 

τέτοιου φορέα, ο οποίος θα παρέχει εμπειρογνωμοσύνη, συντονισμό και συνεχή στήριξη και 

τεκμηρίωση σε κάθε περίπτωση.  

3. Υιοθέτηση των αρχών της στρατηγικής πρόγνωσης και του σχεδιασμού σε επίπεδο σχολικών 

μονάδων. Αυτό μπορεί να γίνει με τη διεξαγωγή παρόμοιων ερευνών σε επίπεδο σχολικής 

μονάδας, με την εμπλοκή όλων των ενδιαφερομένων, ώστε να μελετάται η μελλοντική πορεία 

εξέλιξης του σχολείου, και να αναζητούνται καινοτόμες ιδέες και τρόποι περαιτέρω 

ανάπτυξης και βελτίωσης. Στις έρευνες αυτές μπορεί να συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί, οι 

γονείς, οι μαθητές αλλά και τοπικοί παράγοντες και φορείς. 

4. Θεσμοθέτηση διαδικασιών ώστε να δημιουργηθεί ένας μόνιμος μηχανισμός που να αντλεί και 

να αξιοποιεί συστηματικά τη συλλογική πείρα και σοφία όλων όσων έχουν κάτι σημαντικό να 

εισηγηθούν, για την ανάπτυξη του κυπριακού σχολείου. Αυτό θα επιτρέψει τη δημιουργία 

μιας τράπεζας δεδομένων και ιδεών για ανάπτυξη της εκπαίδευσης, η οποία θα πρέπει να 

αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα και να εμπλουτίζεται πάνω σε συνεχή και 
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συστηματική βάση. Προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί να βοηθήσει σημαντικά η σύγχρονη 

τεχνολογία με τη δημιουργία μέσα από το διαδίκτυο ειδικού ιστοχώρου από το Υπουργείο 

Παιδείας και Πολιτισμού, για συνεχή κατάθεση και αξιοποίηση προγνώσεων και ιδεών για το 

μελλοντικό σχολείο. 

5. Αξιοποίηση της τεχνικής Delphi για αναζήτηση της μεγαλύτερης δυνατής συναίνεσης σε 

ζητήματα που προκαλούν διαφωνίες στην εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, η τεχνική αυτή μπορεί 

να φανεί χρήσιμη για σκοπούς εμπλουτισμού των οποιωνδήποτε προτάσεων έχουν κατατεθεί 

ή θα κατατεθούν στο μέλλον για εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, αλλά και εξασφάλισης της 

μεγαλύτερης δυνατής συναίνεσης μεταξύ των εμπλεκομένων. 

 

 

Περιορισμοί της παρούσας έρευνας 

Σε κάθε έρευνα Delphi ενυπάρχει ο περιορισμός ότι αυτή στηρίζεται σε μια διαδικασία 

επικοινωνίας με συγκεκριμένα άτομα που εκφράζουν υποκειμενικές απόψεις και εκτιμήσεις, κάτω 

από ιδιαίτερες περιστάσεις και συνθήκες (Bordeaux, 2001). Στην παρούσα έρευνα οι συμμετέχοντες 

είχαν εμπλακεί σε μια τέτοια διαδικασία τριών γύρων που κράτησε μάλιστα μερικούς μήνες. 

Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας επισυνέβησαν αλυσιδωτές εξελίξεις που 

αφορούν το μέλλον της ίδιας της κυπριακής κοινωνίας, οι οποίες συζητήθηκαν και εξακολουθούν να 

συζητούνται έντονα, όπως για παράδειγμα η κατάθεση του σχεδίου των Ηνωμένων Εθνών για 

επίλυση του κυπριακού, η επισημοποίηση της απόφασης για ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση και το μερικό άνοιγμα της διαχωριστικής πράσινης γραμμής για πρώτη φορά μετά τον πόλεμο 

του 1974. Όλα τούτα τα γεγονότα, αλλά και πολλά άλλα επιμέρους, δεν γνωρίζουμε επακριβώς κατά 

πόσο επηρέασαν και σε ποιο βαθμό τις εκφρασθείσες ιδέες και εκτιμήσεις των συμμετεχόντων, αφού 

παραμένει ακόμη άγνωστο με ποιο τρόπο το πέρασμα του χρόνου και οι αλλαγές που επισυμβαίνουν 
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μέσα στην κοινωνία επηρεάζουν το σύστημα αντιλήψεων που έχει το κάθε άτομο (Lowenstein, 

1989). 

Ακόμη ένας σημαντικός περιορισμός ξεκινούσε από την ανυπαρξία επαρκούς σχετικής με το 

μέλλον του κυπριακού σχολείου βιβλιογραφίας. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ακόμα και οι 

λίγες μελέτες που υπάρχουν και πραγματεύονται το κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα ή το δημόσιο 

σχολείο, προσεγγίζουν οι περισσότερες το θέμα μάλλον από μια ιστορική και παρελθοντολογική 

σκοπιά (Karagiorges, 1986
· 
 Μαραθεύτης, 1992

· 
 Pantelides, 1982

·
 Πολυδώρου, 1995), ενώ η έρευνα 

που να είναι άμεσα προσανατολισμένη στο μελλοντικό σχολείο και το μέλλον του κυπριακού 

δημόσιου σχολείου είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη. Το κενό αυτό αναδείκνυε και τεκμηρίωνε από τη 

μια την ξεχωριστή σημασία και αναγκαιότητα της παρούσας έρευνας, αλλά ταυτόχρονα δυσκόλευε 

σημαντικά την προσπάθεια ελέγχου της εξωτερικής εγκυρότητας των αποτελεσμάτων της. 

Ένας άλλος περιορισμός προέρχεται από τον ίδιο τον ερευνητή και τον κίνδυνο παρείσφρησης 

προσωπικών προκαταλήψεων στις διάφορες φάσεις της έρευνας, όπως για παράδειγμα στην επιλογή 

της ομάδας των ειδικών, στην ετοιμασία των ερωτηματολογίων, στην ανάλυση των δεδομένων κλπ. 

Για να μειωθούν στο ελάχιστο οι επιδράσεις τέτοιων προκαταλήψεων και για να αυξηθεί η 

αξιοπιστία, καταβλήθηκαν πολλές προσπάθειες από την ερευνητική επιτροπή που λειτουργούσε και 

ως επιτροπή ελέγχου, υποβάλλοντας συγκεκριμένες εισηγήσεις και εγκρίνοντας τις τελικές επιλογές, 

είτε αυτές αφορούσαν τους ειδικούς που θα συμμετείχαν στην έρευνα είτε τα ερωτηματολόγια. 

Παρόλο, εξάλλου, που καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια για σαφήνεια στις δηλώσεις μέσω της 

ερευνητικής επιτροπής και της δοκιμαστικής χορήγησης, παραμένουν αμφιβολίες κατά πόσο όντως 

όλες οι ερωτήσεις ήταν το ίδιο σαφείς ή αν όλοι οι συμμετέχοντες τις αντιλαμβάνονταν με τον ίδιο 

τρόπο. Η δυνατότητα πάντως που είχαν στον τρίτο γύρο να ξανασκεφτούν τόσο τις ερωτήσεις όσο 

και τις απαντήσεις τους συνιστούσε από μόνη της ακόμα μια καλή στρατηγική για άρση τέτοιων 

δυσχερειών. 
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Ακόμη ένας περιορισμός προερχόταν από το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του πρώτου γύρου 

της έρευνας είχε δημιουργηθεί ένας αρκετά μεγάλος αριθμός ιδεών και δεδομένων, στα οποία ο 

ερευνητής δεν ενομιμοποιείτο δεοντολογικά να επέμβει για να τα περιορίσει ο ίδιος, πέρα από το να 

ελέγξει ώστε να αποφευχθούν τυχόν επαναλήψεις και επικαλύψεις. Η ευθύνη του περιορισμού των 

δεδομένων δόθηκε έτσι στους ίδιους τους συμμετέχοντες, και ανάλογα με τις επιλογές που έκαναν 

στο δεύτερο γύρο, συμπεριελήφθησαν στον τρίτο γύρο μόνο οι προβλέψεις εκείνες που 

συγκέντρωσαν μέσο όρο πιθανότητας να συμβούν πάνω από τη μέση τιμή της κλίμακας που ήταν το 

3. Αυτή όμως η διαδικασία περιορισμού των δεδομένων, έστω και αν γινόταν από τους ίδιους τους 

συμμετέχοντες στην έρευνα, μπορεί να απέκλεισε κάποιες αξιόλογες ιδέες από τη περαιτέρω 

διαδικασία επεξεργασίας τους. Από την άλλη οι πολλές ιδέες που είχαν προκύψει και έπρεπε να 

κριθούν είναι δυνατό να συνέβαλαν και στα περιορισμένα γραπτά σχόλια που είχαν τελικά δοθεί από 

τους συμμετέχοντες. Σε αυτό όμως μπορεί να συνέβαλε και το γεγονός ότι οι περισσότεροι 

συμμετέχοντες ήταν επώνυμοι και ιδιαίτερα πολυάσχολοι επαγγελματίες και ως εκ τούτου πιθανό να 

μην είχαν την απαιτούμενη άνεση χρόνου για να σχολιάσουν γραπτώς τις επιλογές τους, κάτι που εν 

πάση περιπτώσει δεν ήταν υποχρεωτικό. 

Δυσκολίες ακόμη δημιουργούσε και το γεγονός ότι δεν είχαν όλοι οι συμμετέχοντες 

πρόσβαση στο διαδίκτυο, ώστε να επισπευσθεί και να απλοποιηθεί ακόμη περισσότερο η όλη 

διαδικασία της έρευνας, αξιοποιώντας το ειδικό λογισμικό που ήταν διαθέσιμο σε όλους για 

συμπλήρωση της έρευνας μέσω του διαδικτύου. Βέβαια για να μην αποτελέσει αυτό αποτρεπτικές 

συνθήκες για τη συμμετοχή κάποιων στην έρευνα δόθηκαν από την αρχή εναλλακτικές επιλογές, 

παρόλο που αυτές αύξαιναν μεταξύ άλλων και το χρόνο διεκπεραίωσης της έρευνας, αλλά και τον 

όγκο της χειρωνακτικής εργασίες που έπρεπε να γίνει για ετοιμασία των ερωτηματολογίων αλλά και 

για καταχώριση των αποτελεσμάτων.  
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Εισηγήσεις για περαιτέρω έρευνα 

Οι περιορισμοί που μόλις έχουν συζητηθεί αλλά και τα αποτελέσματα της έρευνας που 

αναφέρονται στην αποτελεσματικότητα της τεχνικής που έχει χρησιμοποιηθεί, παρέχουν τη βάση 

πάνω στην οποία μπορούμε να στηρίξουμε μια σειρά συγκεκριμένων εισηγήσεων για περαιτέρω 

έρευνα και βελτίωση. Οι εισηγήσεις αυτές αφορούν τα ακόλουθα: 

1. Δεδομένου ότι η έρευνα αυτή είναι η πρώτη του είδους που έχει διεξαχθεί στην Κύπρο, είναι 

χρήσιμη η επανάληψή της με κάποιες διαφοροποιήσεις, ώστε να μελετηθούν συγκριτικά τα 

αποτελέσματα που θα προκύπτουν κάθε φορά. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο είναι η συμπλήρωση 

των ερωτηματολογίων του δεύτερου και τρίτου γύρου της έρευνας αυτής από ένα μεγάλο 

δείγμα του κυπριακού πληθυσμού που έχει σχέση με την εκπαίδευση, όπως είναι οι 

εκπαιδευτικοί ή οι γονείς. Αυτό θα δώσει την ευκαιρία για περαιτέρω συγκρίσεις και 

ερμηνείες όσον αφορά τις συγκεκριμένες προβλέψεις και την εξασφάλιση συναίνεσης. 

2. Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων που έχουν προκύψει από την έρευνα αυτή, ώστε να 

διατυπωθούν συγκεκριμένες υποθέσεις για περαιτέρω μελλοντική έρευνα και σε βάθος μελέτη 

εξειδικευμένων θεμάτων. Τέτοια παραδείγματα μπορεί να αποτελέσουν τα συγκεκριμένα 

ευρήματα που αναφέρονται στις στρατηγικές προληπτικής αντιμετώπισης του μέλλοντος, τα 

πιθανά προβλήματα και τα πιθανά χαρακτηριστικά του μελλοντικού κυπριακού σχολείου. 

3. Σχεδιασμός παρόμοιας έρευνας στην οποία να συμπεριληφθεί πρόνοια για ομαδική 

συνέντευξη και συζήτηση μεταξύ των ειδικών, ώστε να μελετηθεί μεταξύ άλλων κατά πόσο η 

πρακτική αυτή διαφοροποιεί τα αποτελέσματα όσον αφορά την επίτευξη συναίνεσης. Μια 

τέτοια προσπάθεια παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον, δεδομένου ότι η παρούσα έρευνα 

επεσήμανε ως ένα από τα αρνητικά της τεχνικής Delphi την έλλειψη επικοινωνίας και 

αλληλεπίδρασης. 
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4. Επανάληψη της παρούσας έρευνας με τα ίδια ερωτήματα και δηλώσεις για συμπλήρωση από 

τους ίδιους ειδικούς μετά από μια πενταετία, ώστε να μελετηθούν οι τυχόν διαφοροποιήσεις 

στις εκτιμήσεις τους και κυρίως οι λόγοι τέτοιων πιθανών διαφοροποιήσεων. 

5. Διεξαγωγή της ίδιας έρευνας σε ένα διαφορετικό συγκείμενο (π.χ. Ελλάδα ή άλλη χώρα), για 

να μελετηθούν περαιτέρω οι τυχόν ομοιότητες και διαφορές που θα προκύψουν και να 

επιχειρηθούν οι ανάλογες ερμηνείες. 

6. Διεξαγωγή παρόμοιας έρευνας με μαθητές, ώστε να διερευνηθούν και οι δικές τους απόψεις 

για το μελλοντικό σχολείο και να εντοπιστούν τυχόν διαφοροποιήσεις τόσο για το εκτιμώμενο 

ως πιθανό όσο και για το εκτιμώμενο ως επιθυμητό μελλοντικό σχολείο. Είναι γνωστό ότι 

απουσιάζουν τέτοιες απόψεις από τη διεθνή έρευνα για το μελλοντικό σχολείο.  

7. Επανάληψη παρόμοιων ερευνών αλλά με εστιασμένο κάθε φορά το ενδιαφέρον στη σε βάθος 

μελέτη επιμέρους θεματικών, όπως είναι για παράδειγμα η γενική δομή και οργάνωση του 

εκπαιδευτικού συστήματος, τα αναλυτικά προγράμματα, η διοίκηση του συστήματος, το 

ανθρώπινο δυναμικό, η υποδομή και οι πόροι κλπ. Εννοείται ότι κάθε φορά θα εμπλέκονται 

ειδικοί στον καθένα από τους πιο πάνω τομείς. 

8. Κοινοποίηση των αποτελεσμάτων που έχουν προκύψει από την παρούσα έρευνα στους 

συμμετέχοντες και ατομικές ή ομαδικές συνεντεύξεις με αντιπροσωπευτικό δείγμα, ώστε να 

σχολιαστούν τα αποτελέσματα και να μελετηθούν τα επιπρόσθετα ποιοτικά δεδομένα που θα 

προκύψουν. 

9. Αξιοποίηση της βασικής μεθοδολογίας που προσφέρει η τεχνική Delphi για περαιτέρω 

αξιολόγηση, κριτική, ανάπτυξη και βελτίωση του συγκεκριμένου μοντέλου στρατηγικής 

πρόγνωσης που έχει εισηγηθεί η έρευνα αυτή.  
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Συνόψιση συμπερασμάτων 

 Με βάση την παρουσίαση, την ανάλυση και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων της παρούσας 

έρευνας, όπως έχει προηγηθεί στο κεφάλαιο αυτό, προκύπτουν αρκετά σημαντικά συμπεράσματα που 

αναφέρονται τόσο στην ίδια την τεχνική Delphi και την όλη διαδικασία της στρατηγικής πρόγνωσης 

όσο και στο μελλοντικό κυπριακό σχολείο. Τα συμπεράσματα αυτά μπορούν να συνοψιστούν ως 

ακολούθως: 

1. Η τεχνική Delphi, παρά τις επιμέρους αδυναμίες που παρουσιάζει, συνιστά ένα αποτελεσματικό 

μεθοδολογικό εργαλείο για τη διερεύνηση της μελλοντικής πορείας και ανάπτυξης του κυπριακού 

σχολείου. Μας επιτρέπει να αντλήσουμε από τη συλλογική σοφία και εμπειρογνωμοσύνη όσων 

μπορούν να θεωρηθούν ως ειδικοί στον τομέα αυτό και να δημιουργήσουμε μια δεξαμενή 

σκέψεων, ιδεών αλλά και επιλογών για το μελλοντικό σχολείο που είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και 

αναγκαία τόσο για την παραγωγή και ανάπτυξη εκπαιδευτικής πολιτικής όσο και για το 

στρατηγικό σχεδιασμό της εκπαίδευσης σε βάθος χρόνου. 

2. Η επίτευξη αυθεντικής συναίνεσης εκεί όπου υπάρχουν διαφωνίες δεν είναι εύκολο εγχείρημα και 

η τεχνική Delphi, παρόλο που συμβάλλει προς την κατεύθυνση αυτή, δεν είναι ο από μηχανής 

Θεός που εξασφαλίζει από μόνη της μια καθολική αυθεντική συναίνεση. Κάτι τέτοιο εξαρτάται 

σε μεγάλο βαθμό και από τη φύση και την ουσία των ιδίων των ερωτημάτων και το βαθμό 

αβεβαιότητας ή διαφωνίας που αυτά δημιουργούν από τον πρώτο γύρο της έρευνας. Ιδιαίτερα 

όταν το αντικείμενο εκτίμησης είναι ο βαθμός πιθανότητας να πραγματοποιηθούν στο μέλλον 

κάποια γεγονότα ή αλλαγές, προκαλείται συνήθως μεγαλύτερη διχοστασία μεταξύ των ειδικών, 

ενώ τα πράγματα είναι πιο συναινετικά όταν αντικείμενο κρίσης είναι ο βαθμός επιθυμίας για 

πραγματοποίηση των ίδιων γεγονότων ή αλλαγών. Επιπρόσθετα, στην πρόγνωση των γενικών 

χαρακτηριστικών του μελλοντικού σχολείου επιτυγχάνεται πιο εύκολα συναίνεση παρά στην 

πρόγνωση εξειδικευμένων αλλαγών και εξελίξεων. 
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3. Ανάμεσα στα πλεονεκτήματα της τεχνικής Delphi περιλαμβάνονται η άρση των περιορισμών του 

χώρου και του χρόνου στη διεκπεραίωση της έρευνας, η διασφάλιση της ανωνυμίας σε ομαδικές 

προσεγγίσεις, η αυθεντικότητα των επιλογών, οι ευκαιρίες για ανατροφοδότηση και ο 

πολυφασικός χαρακτήρας της. Επιπρόσθετα, η σύγχρονη τεχνολογία και το διαδίκτυο 

διευκολύνουν τη διεκπεραίωση τέτοιων ερευνητικών εγχειρημάτων, μειώνοντας σημαντικά τον 

κόπο, το χρόνο αλλά και το κόστος που απαιτείται για τη διεξαγωγή τέτοιων ερευνών με 

παραδοσιακές μεθόδους. Ανάμεσα στα μειονεκτήματά της τεχνικής χρεώνονται το χρονοβόρο της 

όλης διαδικασίας, που μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του ενδιαφέροντος, καθώς επίσης και η 

έλλειψη προσωπικής αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων. 

4. Ο υπεύθυνοι κάθε εκπαιδευτικού συστήματος έχουν πολλά να ωφεληθούν και σε πολλά να 

ωφελήσουν και οι ίδιοι το εκπαιδευτικό σύστημα, στο βαθμό που καταφέρουν να αξιοποιήσουν 

τις δυνατότητες που προσφέρει μια συστηματική προσπάθεια για συστηματική στρατηγική 

πρόγνωση του μέλλοντος. Η υιοθέτηση του συγκεκριμένου μοντέλου στρατηγικής πρόγνωσης και 

σχεδιασμού που εισηγείται η έρευνα αυτή, εντοπίζει τις ανάγκες και καθορίζει τις προτεραιότητες 

για προληπτικό σχεδιασμό και δράση, διευρύνει τις επιλογές για στρατηγικό σχεδιασμό, 

συνδράμει στη διαμόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής και γενικά υποβοηθά την ανάπτυξη μιας 

συγκροτημένης στρατηγικής για προληπτική αντιμετώπιση και καλύτερη διαχείριση τόσο του 

παρόντος όσο και του μέλλοντος. 

5. Οι μεγαλύτερες ανάγκες για προληπτική δράση, ώστε το ευκταίο και το επιθυμητό να γίνει τελικά 

πραγματικότητα, σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά που περιγράφουν τη μετεξέλιξη του σχολείου 

σε οργανισμό που μαθαίνει, την έμφαση στην επιμόρφωση του εκπαιδευτικού δυναμικού, την 

αυτονομία της σχολικής μονάδας, τον ανασχεδιασμό της λειτουργίας και των προγραμμάτων του 

σχολείου, το άνοιγμα στην κοινωνία, το άνοιγμα στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, την έμφαση 

στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, τη σύγκλιση με την κοινωνία της πληροφορίας και τη 

συμπόρευση με την Ευρώπη.  
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6. Οι μεγαλύτερες ανάγκες για προληπτική δράση, ώστε να μειωθούν οι πιθανότητες επικράτησης 

μη επιθυμητών εξελίξεων, εντοπίζονται στα χαρακτηριστικά που περιγράφουν τη μαθητική 

παραβατικότητα και την υιοθέτηση γραφεικρατιστικών αντιλήψεων και προσεγγίσεων στο 

εκπαιδευτικό σύστημα. 

7. Μέσα από τα αποτελέσματα της έρευνας επαληθεύεται ότι οι δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης και 

η σύγχρονη κοινωνία της γνώσης συγκαταλέγονται ανάμεσα στους παράγοντες εκείνους που 

αναμένεται να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τη μελλοντική πορεία και εξέλιξη του κυπριακού 

σχολείου. Ταυτόχρονα είναι εμφανείς και οι επιδράσεις που θα δεχθεί το μελλοντικό σχολείο από 

τα τεκταινόμενα στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο ως αποτέλεσμα των προσπαθειών για την 

ευρωπαϊκή ενοποίηση, καθώς και από τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για επίλυση του κυπριακού 

προβλήματος και τα συνακόλουθα ανοίγματα στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. Εμφανείς όμως 

είναι και οι επιδράσεις από διάφορες επιμέρους εκπαιδευτικές τάσεις και ρεύματα που 

κυριαρχούν στο παγκόσμιο. 

8. Σοβαρά προβλήματα που εκπηγάζουν από την ίδια την κοινωνία αναμένεται να μεταφερθούν και 

μέσα στο ίδιο το σχολείο. Δύο τέτοια σοβαρά πιθανά προβλήματα σχετίζονται με την έξαρση της 

μαθητικής παραβατικότητας και βίας στα σχολεία και την εξάπλωση των ναρκωτικών ουσιών 

ανάμεσα στο μαθητικό πληθυσμό.  

9. Οι πιο αναγκαίες στρατηγικές για προληπτική αντιμετώπιση του μέλλοντος του κυπριακού 

σχολείου συνδέονται με την ίδρυση μονάδας στρατηγικού σχεδιασμού στην εκπαίδευση και την 

επιστημονική αξιολόγηση και ανάλυση των πραγματικών αναγκών του εκπαιδευτικού 

συστήματος. 

10. Τα επικρατέστερα πιθανά χαρακτηριστικά του μελλοντικού κυπριακού σχολείου συνδέονται με 

το φαινόμενο της μαθητικής βίας και παραβατικότητας, το άνοιγμά του στο ευρωπαϊκό σχολείο, 

τη συνεχή αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, τη συνεχή σύγκλιση του σχολείου με την 

κοινωνία της πληροφορίας και τη συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. 
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11. Τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν αυξημένο βαθμό επιθυμίας να χαρακτηρίζουν το 

μελλοντικό κυπριακό σχολείο σχετίζονται με την έμφαση στη συνεχή επιμόρφωση του 

προσωπικού, την ανάδειξη του σχολείου σε οργανισμό που μαθαίνει και καινοτομεί συνεχώς, τη 

συνεχή αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και τον ανασχεδιασμό της λειτουργίας και των 

προγραμμάτων του σχολείου. 

12. Οι εκτιμήσεις των Κυπρίων ειδικών για το μελλοντικό σχολείο δεν διαφέρουν σημαντικά από τις 

εκτιμήσεις ξένων εμπειρογνωμόνων, ούτε βέβαια και από τα σχετικά ευρήματα της διεθνούς 

έρευνας πάνω στο θέμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι παραγνωρίζονται οι ιδιαιτερότητες που υπάρχουν 

στο τοπικό συγκείμενο. Αντίθετα, αυτές είναι εμφανείς τόσο στα γενικά χαρακτηριστικά όσο και 

στις επιμέρους προβλέψεις για το μελλοντικό σχολείο. 

13. Οι μάχιμοι εκπαιδευτικοί παρουσιάζονται να είναι οι πλέον αισιόδοξοι από τους συμμετέχοντες 

στην έρευνα, όσον αφορά το ενδεχόμενο επαλήθευσης προβλέψεων που είναι ιδιαίτερα 

επιθυμητές να συμβούν. Οι λιγότερο αισιόδοξοι προέρχονται από την ομάδα των αξιωματούχων 

του ΥΠΠ. 
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Επίμετρο 

Ο βαθμός ανάπτυξης και βελτίωσης του κυπριακού σχολείου εξαρτάται βέβαια λιγότερο από 

τον πλούτο των ιδεών και των προβλέψεων που κατά καιρούς κατατίθενται και πολύ περισσότερο 

από την πολιτική βούληση να μετατραπούν οι ιδέες αυτές σε πράξη. Η βούληση όμως αυτή είναι πιο 

πιθανό να εκδηλωθεί όταν υπάρχει συνεχής ροή τέτοιων καινοτόμων ιδεών μέσα από έγκυρες και 

αξιόπιστες ερευνητικές διαδικασίες που τις τεκμηριώνουν. Επομένως, υπάρχει η ελπίδα ότι και οι 

ιδέες που έχει φέρει στην επιφάνεια η έρευνα αυτή, και ειδικότερα το μοντέλο στρατηγικής 

πρόγνωσης και σχεδιασμού που εισηγείται, δεν θα μείνουν χωρίς αξιοποίηση, ιδιαίτερα σε μια 

περίοδο που υπάρχει έντονος προβληματισμός για το σήμερα και το αύριο της εκπαίδευσης. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για επιτυχή και αποτελεσματική αξιοποίηση ενός τέτοιου μοντέλου, είναι η 

δημιουργία μιας συλλογικής κουλτούρας που να είναι προσανατολισμένη στο μέλλον, αναζητώντας 

συνεχώς, με στοχασμό και όραμα, καινοτόμους τρόπους και ιδέες που θα υποβοηθούν την αειφόρο 

ανάπτυξη και καταξίωση του κυπριακού σχολείου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μά
ριο
ς Σ

. Σ
τυ
λια
νίδ
ης



 

 399 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Αγγελίδου, Κ. Γεωργίου, Μ. Ξενοφώντος, Μ. & Παπαϊωάννου, Μ. (2002). Γυναίκα και 

Εκπαιδευτική Διοίκηση στην Κύπρο: η διερεύνηση της προοπτικής “Versus’ Vs 

Androgynous”. Στο Κυπριακός Όμιλος Εκπαιδευτικής Διοίκησης και Τμήμα Επιστημών 

της Αγωγής Πανεπιστημίου Κύπρου, (2002). Η Γυναίκα στην Εκπαιδευτική Διοίκηση. 

Λευκωσία: ΚΟΕΔ, 78-96. 

Adnett, N. (2003). Reforming teachers’ pay: incentive payments, collegiate ethos and UK policy. 

Cambridge Journal of Economics, 27, 145-157. 

Aguirre, M. (2001). Family, Economics and the Information Society. How are they affecting each 

other? International Journal of Social Economics, 28(3), 225-247. 

Aiex, N. (1994). Home Schooling and Socialization of Children. Eric Digest.  

Amara, R. (1991). Views on Futures Research Methodology, Futures, 23(6), 645-649. 

Anderson, J.˙ Fears, R. &. Taylor, B. (eds) (1997). Managing Technology for Competitive Advantage. 

London: Catermill International. 

Anderson, W. (1999). Communities in a World of Open Systems. Futures, 31, 457-463. 

Andranovich, G. (1995). Developing Community Participation and Consensus: The Delphi 

Technique. Community Ventures: A Western Regional Extension Publication. 

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, (2000). Τα Ιδρύματα Κατάρτισης της Κύπρου στο 

Κατώφλι του 2000. Λευκωσία: Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου. 

Aviram, A. (2000). From “Computers in the Classroom” to Mindful Radical Adaptation by Education 

Systems to the Emerging Cyber Culture. Journal of Educational Change, 1, 331-352. 

Ayres, R. (2000). Tourism as a Passport to Development in Small States: reflections on Cyprus. 

International Journal of Social Economies, 27(2), 114-133. 

Baile, K. (1998). A Study of Strategic Planning in Federal Organizations. Doctoral Dissertation. 

Virginia Polytechnic Institute and State University. Falls Church, Virginia. 

Ballou, D. (2001). Pay for Performance in Public and Private Schools. Economics of Education 

Review, 20, 51-61. 

Barnes, J. L. (1987). An International Study of Curricular Organizers for the Study of Technology. 

Unpublished Doctoral Dissertation, Virginia Polytechnic Institute and State University, 

Blacksburg, Virginia. 

Bell, W. (1993). Professional Ethics for Futurists: Preliminaries and Proposals, Futures Research 

Quarterly, 19(1), 5-18. 

Bell, W. (1997). History, Purposes and Knowledge. In Foundations of Futures Studies, Vol. 1. New 

Brunswick and London: Transaction Publishers. 

Bennis, W. (1989). On Becoming a Leader. Reading, MA: Addison Weseley. 

Bennis, W.G.˙ Benne, K.D.˙ Chin, R., & Corey, K.E. (eds.). (1976). The planning of change (3rd ed.). 

New York: Holt, Rinehart and Winston. 

Blackman, C. (1999). Chance, Non-change and the Future of Everything. Foresight, 1 (2), 115-116. 

Blackmore, J. (2000). Can we Create a form of Public Education that Delivers High Standards for all 

Students in the Emerging knowledge Society? Journal of Educational Change, 1, 375-380. 

Μά
ριο
ς Σ

. Σ
τυ
λια
νίδ
ης



 

 400 

Blank, M. Melaville, A & Shah, B. (2003). Making the Difference: research and practice in 

community schools. Washington: Coalition for Community Schools. Available: 

http://www.communityschools.org/CCSFullReport.pdf 

Blind, K. Cuhls, K. & Grupp, H. (1999). Current Foresight Activities in Central Europe. 

Technological Forecasting and Social Change, 60, 15-35. 

Blind, K. Cuhls, K. & Grupp, H. (2001). Personal Attitudes in the Assessment of the Future of 

Science and Technology: a factor analysis approach. Technological Forecasting and 

Social Change, 68, 151-149. 

Bordeaux, A.V. (2001). Science Education Reform for the 21
st
 Century: analyzing policy imperatives 

for effective teaching through recruitment, renewal, and retention. Doctoral Dissertation, 

George Mason University in Fairfax, Virginia. 

Bork, A. (2000). Four Fictional Views of the Future of Learning. The Internet and Higher Education, 

3, 271-284. 

Βοσκός, Α. (1997). Ανώτατη – Μέση Εκπαίδευση: κύκλος φαύλος (ή η εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών). Στο Οργάνωση Ελλήνων Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου, 

(1997). Αναβάθμιση της Δημόσιας Μέσης Εκπαίδευσης. Έκθεση Εργασιών 

Εκπαιδευτικού Συνεδρίου. Λευκωσία: ΟΕΛΜΕΚ, 64-72. 

Bourgeois, L. J. (1984). Strategic Management and Determinism. Academy of Management Review, 

9(4), 586-596. 

Βουλή των Αντιπροσώπων, (2001). Πρακτικά Η’ Βουλευτικής Περιόδου: Σύνοδος Α΄ - Συνεδρίαση 

4
ης

 Οκτωβρίου 2001. Λευκωσία: Βουλή των Αντιπροσώπων. 

Boyd, W. (2000). The ‘R’s of School Reform’ and the Politics of Reforming or Replacing Public 

Schools. Journal of Educational Change, 1, 225-252. 

Boyd, W. & Lugg, C. (1998). Markets, choice, and educational change. In Hargreaves, A. et al. (eds.), 

International Handbook of Educational Change, Part One. Kluwer Press, 349–374. 

Brooks, K. W. (1979). Delphi Technique: Expanding Applications.  

Buchen, Ir. (1999). Creating the Future: innovation and the unlearning organization. Foresight, 1(2), 

117-123. 

Burchardt, T.˙ Hills, J. & Propper, C. (1999). Private Welfare and Public Policy. Joseph Rowntree 

Foundation, York.  

Bush, T. (2001). Models of self-governance in schools: Australia and the United Kingdom. The 

International Journal of Educational Management, 15(1) 39-44. 

Cabaniss, K. (2001). Counseling and Computer Technology in the New Millennium: an internet 

Delphi study. Doctoral Dissertation, Virginia Polytechnic Institute and State University. 

Blacksburg, Virginia. 

Caldwell, Br. (2000). A ‘Public Good’ test to Guide the Transformation of Public Education. Journal 

of Educational Change, 1, 307-329. 

Caldwell, Br. (2002). Autonomy and self-management: concepts and evidence, in Bush, T. and Bell, 

L. (eds.) The Principles and Practice of Educational Management. London: Paul Chapman 

Publishing, Chapter 3, pp. 24 - 40. 

Caldwell, Br. & Spinks, J. (1988). The Self-Managing School. London: Falmer Press. 

Μά
ριο
ς Σ

. Σ
τυ
λια
νίδ
ης

http://www.communityschools.org/CCSFullReport.pdf


 

 401 

Caldwell, Br. & Spinks, J. (1998). Beyond the Self-Managing School. London: Falmer Press. 

Caldwell, Br. & Hayward, D. (1998). The Future of Schools: lessons from the reform of public 

education. London: Falmer Press. 

Campbell, R. W., & Garnett, J. L. (1989). Implementing strategy: Models and factors. In Rabin, J. 

Miller, G. & Hildreth, W. (eds.) (1989). Handbook of Strategic Management. New York: 

Marcel Dekker, 257-278. 

Capurro, R. (2000). Ethical Challenges of the Information Society in the 21
st
 Century. International 

Information & Library Review, 32, 257-276. 

Carman W. H. (1999). An Application of the Delphi Method of Forecasting to the Future of 

Technology Infrastructure in West Virginia High Schools. Doctoral Dissertation. West 

Virginia University. Morgantown. 

Carnall, C. (1990). Managing Change in Organizations. London: Prentice Hall. 

Carnoy, M. (1998). Globalisation and Education Reform. Melbourne Studies in Education, 39(2), 

221-240. 

Carnoy, M. (1999). Globalisation and Education Reform: What Planners Need to Know. Paris: 

Unesco International Institute for Educational Planning. 

Chan, D. & Mok, K. (2001). Educational Reforms and Coping Strategies under the Tidal Wave of 

Marketisation: a comparative study of Hong Kong and the mainland. Comparative 

Education, 37(1), 21–41. 

Chan T.˙ Hue, C.˙ Chou, C. & Tzeng, O. (2001). Four Spaces of Network Learning Models. 

Computers & Education, 37, 141–161. 

Chapman, J. (1997). Leading the Learning Community. Leading and Managing, 3(3), 151-170. 

Chapman, J. & Aspin, D. (1997). The School, the Community and Lifelong Learning. London: 

Cassell. 

Cheng, Y. (2000). A CMI-triplization Paradigm for Reforming Education in the new Millennium. The 

International Journal of Educational Management, 14(4), 156-174. 

Chong, K. (1996). Education for Living Tomorrow: premises for developmental planning. 

International Journal of Educational Management, 10(4), 10-14. 

Chong, K.C. & Leong, W.F. (1998). Scenarios for School Management: trends from futures studies. 

International Studies in Educational Administration: 26(1), 31-37. 

Chou, Ch. (2002). Developing the e-Delphi System: a web-based forecasting tool for educational 

research. British Journal of educational Technology, 33(2), 233-236.  

Clayton, M.J. (1997). Delphi: a technique to harness expert opinion for critical decision-making tasks 

in education. Educational Psychology, 17(4), 373-386. 

Clagett, C. (1988). A Practical Guide to Environmental Scanning: approaches, sources, and selected 

techniques. Planning for Higher Education, 17(2), pp.19-28. 

Cleveland, H. (1999). The Global Century. Futures, 31, 887-895. 

Cloete, E. (2001). Electronic Education System Model. Computers & Education, 36, 171-182. 

Cook, W. (1990). Strategic Planning for America’s Schools. Arlington: American Association for 

School Administration. 

Μά
ριο
ς Σ

. Σ
τυ
λια
νίδ
ης



 

 402 

Covino, E.A. & Iwanicki, E.F. (1996). Experienced Teachers: their constructs of effective teaching. 

Journal of Personnel Evaluation in Education, 10(4), 325-363. 

Creswell, J. W. (1994). Research design: Qualitative and quantitative approaches. Thousand Oaks, 

CA: Sage. 

Cronbach, L. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 16, 297-334.  

Cronbach, L.˙ Linn, R.˙ Brennan, R. & Haertel, Ed. (1997). Generalizability Analysis for Performance 

Assessments of Student Achievement or School Effectiveness. Educational and 

Psychological Measurement, 57(3), 373-399. 

Crossley, M. (2000). Bridging cultures and traditions in the reconceptualisation of comparative and 

international education. Comparative Education, 36, 319–332. 

Cuban, L. (1997). Foreword. In Sandholtz, H.J. Ringstaff, C. and Dwyer, D.C. (eds.) (1997). 

Teaching with Technology: Creating Student Centered Classrooms. New York: Teachers 

College Press. 

Currie, J. & Newson, J. (eds) (1998). Universities and Globalization: critical perspectives. Newbury 

Park: CA, Sage. 

Γερμανός, Δ. (1998). Χώρος και Διαδικασίες Αγωγής: Η παιδαγωγική ποιότητα του χώρου. Αθήνα: 

Gutenberg. 

Γραφείο Προγραμματισμού, (1999). Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης 1999-2003. Λευκωσία: Κυπριακή 

Δημοκρατία. 

Γραφείο Προγραμματισμού, (2000). Οικονομική Ανασκόπηση 1999. Λευκωσία: Κυπριακή 

Δημοκρατία. 

Γραφείο Προγραμματισμού, (2001). Οικονομικοί και Κοινωνικοί Δείκτες 2000. Λευκωσία: Κυπριακή 

Δημοκρατία. 

Γραφείο Προγραμματισμού, (2003). Επιτελική Σύνοψη Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης 2004 – 

2006. Λευκωσία: Κυπριακή Δημοκρατία. Διαθέσιμο στο: 

http://www.planning.gov.cy/planning/planning.nsf/PubFilesgrk/Στρατηγικό+Σχέδιο+Ανά

πτυξης+2004-2006-Επιτελική+Σύνοψη/$FILE/NDPSUMMARYFINAL_greek.pdf 

(2/5/2004). 

Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, (2000). Το Κυπριακό Πρόβλημα. Λευκωσία: Κυπριακή 

Δημοκρατία. 

Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, (2003). Περί Κύπρου. Λευκωσία: Κυπριακή Δημοκρατία. 

Dalkey, N. C. (1972). Studies in Social and Economic Process. Lexington, MA: Lexington Books. 

Δαμανάκης, Μ. (2000). Η Πρόσληψη της Διαπολιτισμικής Προσέγγισης στην Ελλάδα. Επιστήμες 

Αγωγής, 1(3), 3-23. 

Daniel, R.O. (1984). A Study of Major Issues, Alternatives and Solutions Facing Special Schools for 

the Fine Arts Using a Delphi Method for Investigation. Doctoral Dissertation, American 

University. Ann Arbor, MI: Dissertation Abstracts International. 

Dator, J. (1996). Futures Studies as Applied Knowledge. Στο Slaughter, R. (ed) (1996). New 

Thinking for a New Millenium. London: Routledge, 105-115. 

Davies, B & Ellison, L. (2001). Organizational Learning: building the future of school. The 

International Journal of Educational Management, 15(2), 78-85. 

Μά
ριο
ς Σ

. Σ
τυ
λια
νίδ
ης

http://www.planning.gov.cy/planning/planning.nsf/PubFilesgrk/Στρατηγικό+Σχέδιο+Ανάπτυξης+2004-2006-Επιτελική+Σύνοψη/$FILE/NDPSUMMARYFINAL_greek.pdf
http://www.planning.gov.cy/planning/planning.nsf/PubFilesgrk/Στρατηγικό+Σχέδιο+Ανάπτυξης+2004-2006-Επιτελική+Σύνοψη/$FILE/NDPSUMMARYFINAL_greek.pdf


 

 403 

Dean, B.P. & West, R. (1999). Characteristics of Viable and Sustainable Workers for the year 2015. 

Paper presented at the Annual Meeting of the Mid-South Educational Research 

Association, Point Clear, Al. ERIC Document Reproduction Service No: ED 435 838. 

Delors, J. (ed) (1996). Learning: The Treasure Within. Paris: UNESCO. 

Denzin, N.K. & Lincoln, Y.S. (Eds) (1998). Collecting and Interpreting Qualitative Materials. 

Thousand Oaks, California: SAGE.  

Diplas, C. & Pintelas, P. (2000). Design of Interactivity in Virtual Reality Applications with 

Emphasis on Educational Software Using Formal Interaction Specification. Education and 

Information Technologies, 5(4), 291-304. 

Doheny-Farina, S. (1996). The Wired Neighbourhood. New Haven: Yale University Press. 

Dootson, S. (1995). An In-depth Study of Triangulation. Journal of Advanced Nursing, 22, 183-187. 

Drucker, P. (1994). The Age of Social Transformation. Atlantic Month, 274(5), 53-80. 

Duboff, R. & Spaeth, J. (2000). Market research Matters: tools and techniques for aligning your 

business. New York: John Wiley & Sons, Inc. 

Dudley, J. (1998). Globalization and Education Policy in Australia. In Currie, J. & Newson, J. (eds) 

(1998). Universities and Globalization: critical perspectives. London: Sage Publications, 

21-43. 

Edmonds, R. (1979). Effective Schools for the Urban Poor. Educational Leadership, 37, 15-24. 

Education Department of Hong Kong, (1999). Education in Hong Kong: A brief account of the 

educational system with statistical summary. Hong Kong: Education Department. 

Eisner, E. (1999). Αναλυτικά Προγράμματα και Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών. (Εισαγωγή-

επιμέλεια Χρ. Θεοφιλίδης & Α. Κουρτέλλας). Λευκωσία. 

Eliophotou-Menon, M. (2002). Perceptions of Pre-service and In-service Teachers Regarding the 

Effectiveness of Elementary School Leadership in Cyprus. The International Journal of 

Educational Management, 16(2), 91-97. 

Elliott, J.˙ Bridges, D.˙ Ebbutt, D.˙ Gibson, R. & Nias, J. (1982). School Accountability. London: 

Grant McIntyre. 

Εξαρχάκος, Θ. (1997). Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση: αναγκαιότητα και γενικές αρχές. Στο 

Οργάνωση Ελλήνων Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου, (1997). Αναβάθμιση της 

Δημόσιας Μέσης Εκπαίδευσης. Έκθεση Εργασιών Εκπαιδευτικού Συνεδρίου. Λευκωσία: 

ΟΕΛΜΕΚ, 200-224. 

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, (2004). Δημοκρατική και Ανθρώπινη Παιδεία στην 

Ευρωκυπριακή Πολιτεία: προοπτικές ανασυγκρότησης και εκσυγχρονισμού. Λευκωσία: 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. 

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, (2002). Ετήσια Έκθεση 2001. Λευκωσία: ΕΕΥ. 

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, (2004). Ετήσια Έκθεση 2003. Λευκωσία: ΕΕΥ. 

European Union, (1995). Teaching and Learning: towards the learning society (White Paper). 

Brussels: European Union. 

European Union, (1996). Education - Training - Research: the obstacles to transnational mobility 

(Green Paper). Brussels: European Union. 

Μά
ριο
ς Σ

. Σ
τυ
λια
νίδ
ης



 

 404 

European Commission, (1997). Towards a Europe of Knowledge. Brussels. Com(97) 563 final. 

European Commission, (1999). E-Europe – An information Society for all.. Brussels. Com(99) 687 

final. 

European Commission, (2000a). Designing Tomorrow's Education - Promoting innovation with new 

technologies. Brussels. Com(00) 23 final. 

European Commission, (2000b). e-Learning – Designing Tomorrow’s Education. Brussels: Com(00) 

318 final. 

European Commission, (2000c). European Report on Quality of School Education: sixteen quality 

indicators. Brussels. 

European Commission, (2000d). Regular Report on Cyprus’ Progress Towards Accession. Brussels. 

European Commission, (2001a). Regular Report on Cyprus’ Progress Towards Accession. Brussels: 

Sec(01) 1745 final. 

European Commission, (2001b). The Information Society and Development: a review of the EC’s 

experience in Asia, Latin America and the Mediterranean. Brussels: ER/04 Economic 

Analysis. 

Ευρωπαϊκή Ένωση, (1997). Ενοποιημένες Συνθήκες: συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, συνθήκη 

περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Επισήμων 

Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Διαθέσιμο στο: 

http://europa.eu.int/eur-lex/el/treaties/index.html (16/4/2002). 

Ευρωπαϊκή Ένωση, (2002). Εκπαίδευση-Κατάρτιση-Νεολαία: σημερινή κατάσταση και προοπτικές. 

Βρυξέλλες: Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαθέσιμο στο: 

http://europa.eu.int/scadplus/leg/el/cha/c00003.htm (11/4/2002). 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (2001). Οι Συγκεκριμένοι Μελλοντικοί Στόχοι των Εκπαιδευτικών 

Συστημάτων. Βρυξέλλες. Διαθέσιμο στο: 

http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/el/cha/c11049.htm (11/5/2004). 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, (2000). Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας: συμπεράσματα της 

προεδρίας. Διαθέσιμο στο: 

http://ue.eu.int/Newsroom/LoadDoc.asp?BID=76&DID=60933&from=&LANG=1 

(28/5/2004). 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, (2001). Το Μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Δήλωση του Λάκεν. 

Διαθέσιμο στο: http://europa.eu.int/futurum/documents/offtext/doc151201_el.htm 

(15/12/2001). 

Evans-Andris, M. (1995). An examination of Computing Styles Among Teachers in Elementary 

Schools. Educational Technology Research and Development, 43, 15-31. 

Faherty, V.E. (1997). Using Forecasting Models to plan for Social work Education in the next 

Century. Journal of Social Work Education, 33(2), 403-411. 

Flanders, F. B. (1988). Determining Curriculum Content for Nursery/Landscape Course Work in 

Vocational Agriculture for the 21
st
 Century: A Future’s Study Utilizing The Delphi 

Technique. Doctoral Dissertation, University of Georgia. 

Fontaine, P. (2004). Δέκα Μαθήματα για την Ευρώπη. Διαθέσιμο στο:  

 http://europa.eu.int/comm/publications/booklets/eu_glance/22/index_el.htm 

Μά
ριο
ς Σ

. Σ
τυ
λια
νίδ
ης

http://europa.eu.int/eur-lex/el/treaties/index.html
http://europa.eu.int/scadplus/leg/el/cha/c00003.htm
http://europa.eu.int/scadplus/leg/el/cha/c00003.htm
http://ue.eu.int/Newsroom/LoadDoc.asp?BID=76&DID=60933&from=&LANG=1
http://europa.eu.int/futurum/documents/offtext/doc151201_el.htm
http://europa.eu.int/comm/publications/booklets/eu_glance/22/index_el.htmeuropa.eu.int/comm/dg10/publications/brochures/docu/10lecons/txt_el.html


 

 405 

(16/4/2004). 

Fouskas, V. (2001). Reflections on the Cyprus Issue and the Turkish Invasions of 1974. 

Mediterranean Quarterly, 12(3), 98-127. 

Friebel, C. H. (1999). An Application of the Delphi Method of Forecasting to the Future of Public 

Education in West Virginia. Doctoral Dissertation. West Virginia University. 

Morgantown. 

Fullan, M. (2000). The Return of Large Reform. Journal of Educational Change, 1, 5-27. 

Fullan, M. & Watson, N. (2000). School self-management: reconceptualising to improve learning 

outcomes. School Effectiveness and School Improvement, 11(4), 453-474. 

Fulmer, R. & Sashkin, M. (1995). Tools for the Global Learning Organization. American Journal of 

Management Development, 1(3), 26-31. 

Furnham, A. (2000). Work in 2020: prognostications about the world of work 20 years into the 

millennium. Journal of Managerial Psychology, 15(3), 242-254. 

Gabrielli, S.˙ Rogers, Y. & Scaife, M. (2000). Young Children's Spatial Representations Developed 

through Exploration of a Desktop Virtual Reality Scene. Education and Information 

Technologies, 5(4), 251-262. 

Galbraith, J. R., & Kazanjian, R. K. (1986). Strategy Implementation: Structure, Systems and 

Processes. St. Paul, MN: West. 

Gastel, B. (1991). A Menu of Approaches for Evaluating your Teaching. BioScience, 41(5), 342-345. 

Georgiou, M.˙ Papayianni, O.˙ Savvides, I. & Pashiardis, P. (2001). Educational Leadership as a 

Paradox: the case of Cyprus. In Pashiardis, P. (ed), (2001). International Perspectives on 

Educational Leadership. Commonwealth Council for Educational Administration and 

Management and The University of Hong Kong, 70-92. 

Gardner, H. (1983). Frames of Mind: the theory of multiple intelligences. New York: Basic Books. 

Giddens, A. (1999). Runaway World: How globalization is reshaping our lives. London: Profile 

Books. 

Glenn, J. (2000). Millennium Project’s draft Scenarios for the next 1000 years. Futures, 32,  603-612. 

Goldschmidt, P.G. (1975). Scientific Inquiry or Political Critique? Remarks on Delphi Assessment, 

Expert Opinion, Forecasting, and Group Process by H. Sackman. Technological 

Forecasting and Social Change, 7, 195-213. 

Gonzales, C. & Robyler, M. (1996). Rhetoric and Reality: technology’s role in restructuring 

education. Lead Learn Technology, 24(3), 11-15. 

Goodwin, R.H. (2002). On the Edge of Chaos: a delphi study of the changing role of the secondary 

principal. Doctoral Dissertation. West Virginia University. Morgantown. 

Gorard, St. & Taylor, Chr. (2002). Market Forces and Standards in Education: a preliminary 

consideration. British Journal of Sociology of Education, 23(1), 5-18. 

Gordon, T.J. (1994). The Delphi Method: futures research methodology. Washington, DC: Report by 

American Council for the United Nations University Millennium Project. Available: 

http://millennium-project.org 

Μά
ριο
ς Σ

. Σ
τυ
λια
νίδ
ης

http://millennium-project.org/


 

 406 

Grupp, H. & Linstone, H. (1999). National Technology Foresight Activities Around the Globe. 

Resurrection and new paradigms. Technological Forecasting and Social Change, 60, 85-

94. 

Gupta, U.G. & Clarke, R.E. (1996). Theory and Applications of the Delphi Technique: a bibliography 

(1975-1994). Technological Forecasting and Social Change, 53(2) 185-211. 

Hadjimanolis, A. & Dickson, K. (2001). Development of National Innovation Policy in small 

Developing Countries: the case of Cyprus. Research Policy, 30, 805-817. 

Hammond, L. (2000). Futures of Teaching in American Education. Journal of Educational Change, 1, 

353-373. 

Handy, C. (1993). Understanding Organizations. Harmondsworth: Penguin. 

Hanson, M. (2001). Institutional Theory and Education Change. Educational Administration 

Quarterly, 37(5), 637-661. 

Hargreaves, A. (2000). Editor-in-chief’s Introduction Representing Educational Change. Journal of 

Educational Change, 1, 1-3. 

Hargreaves, D. (1997). A Road to the Learning Society. School Leadership and Management, 17(1), 

9-21. 

Hargreaves, D. (1999). Schools of the Future: The key role of innovation, in OECD, Innovating 

Schools. Paris: OECD, 45–58. 

Hargreaves, D. & Hopkins, D. (1991). The Empowered School: the management and practice of 

development planning. London: Cassell. 

Harper, B.˙ Hedberg, G. & Wright, R. (2000). Who Benefits from Virtuality? Computers and 

Education, 34, 163-176.  

Harris, G.W. (1996). Identification of the Workplace Basic Skills Necessary for Effective Job 

Performance by Entry-level Workers in Small Businesses in Oklahoma. Doctoral 

Dissertation, Oklahoma State University. Ann Arbor, MI: Dissertation Abstracts 

International. 

Helmer, O. (1966). The Use of the Delphi Technique in Problems of Educational Innovations. Los 

Angeles, CA: The Rand Corporation. 

Hentschke, G. (2000). Opportunities for innovation in education, Foreword in Billingsley, L. et.al. 

(2000). Innovations for Excellence in Education: The California Charter School Story. 

San Carlos, CA: California Network of Educational Charters. Available: 

http://www.cenec.org 

Hill, C. W. L., & Jones, G. R. (1995). Strategic Management an Integrated Approach. Boston: 

Houghton Mifflin Company. 

Hinostroza, E.˙ Rehbein, L.˙ Mellar, H. & Preston C. (2000). Developing Educational Software: a 

professional tool perspective. Education and Information Technologies, 5(2) 103-117. 

Hojer, M. & Mattsson, L. (2000). Determinism and Backcasting in Future Studies. Futures, 32, 613-

634. 

Holcomb, J. (1995). Futuristic Education. International Journal of Educational Management, 9(1), 41-

41. 

Holly, P & Southworth, G. (1993). The Developing School. The Falmer Press. 

Μά
ριο
ς Σ

. Σ
τυ
λια
νίδ
ης

http://www.cenec.org/


 

 407 

Holmes, G.˙ McElwee, G.˙ Thomas R. (1995). Environmental Scanning and the Information 

Gathering Behaviour of Headteachers. International Journal of Educational Management, 

9(5), 27-30. 

Hopkins, D. & Levin, B. (2000). Government Policy and School Development. School Leadership 

and Management, 20(1), 15-30. 

Horton, A. (1999). A Simple Guide to Successful Foresight, Foresight, 1(1), 5-9. 

Hoy, W. & Miskel, C. (1996). Educational Administration: Theory, Research and Practice. (5
th

 

Edition). New York: McGraw-Hill Inc. 

Hoyle, J. R. (1995). Leadership and Futuring, Making Visions Happen. Thousand Oaks: Corwin 

Press. 

Hutmacher, W. (2001). Visions of Decision-makers and Educators for the Future of Schools. In 

OECD, (2001). Schooling for Tomorrow: trends and scenarios. Paris: OECD, 231–242. 

Θεοφιλίδης, Χρ. (1994). Εκπαίδευση για το 2020: διαγραφόμενες προοπτικές και η μεθόδευση της 

αλλαγής. Στο ΠΟΕΔ-ΔΟΕ, (1994). Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: δυναμική πορεία. 

Πρακτικά 7
ου

 Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Δασκάλων Νηπιαγωγών. 

Λευκωσία, 49-61. 

Θεοφιλίδης, Χρ. (2000). Εισαγωγική Ομιλία. Στο Εκπαιδευτικός Όμιλος Κύπρου, (2000). Εθνικά 

Επίπεδα στην Εκπαίδευση. Λευκωσία, 7-9. 

Θεοφιλίδης, Χρ. (2003). Εκπαιδευτικοί Στοχασμοί ΙΙ. Προοπτικές της σύγχρονης εκπαίδευσης. 

Λευκωσία. 

Θεοφιλίδης, Χρ. Μιχαηλίδου, Α. Στυλιανίδης, Μ. & Χαραλάμπους, Κ. (2004). Ο Βοηθός 

Διευθυντής στο Δημοτικό Σχολείο: αναβάθμιση ενός αθέατου ρόλου. Λευκωσία. 

Θεοφιλίδης, Χρ. & Στυλιανίδης, Μ. (2000). Φιλοσοφία και Πρακτική της Διοίκησης Δημοτικού 

Σχολείου στην Κύπρο. Λευκωσία.  

ICM, (Information, Communication and Media Panel) (2000). The Learning Process in 2020 Task 

Force. UK: Foresight. 

ILO, (International Labour Organization) (1999). World Employment Report 1998-99. Geneva. 

Inayatullah, S. (2002). Reductionism or Layered Complexity? The Futures of Futures Studies. 

Futures, 34, 295-302. 

Isaac, S., & Michael, W. B. (1981). Handbook in Research and Evaluation. San Diego, CA: EdITS 

Publishers. 

Ιωαννίδης, Ο. (2000). Η Ενιαία Εκπαίδευση Ελλάδας-Κύπρου. Στο Επαρχιακή Επιτροπή Διευθυντών 

Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (2000). Η Ενιαία Εκπαίδευση Ελλάδας – Κύπρου. 

Πρακτικά Ι΄ Παγκύπριου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής 

Εκπαίδευσης. Λευκωσία, 68-87. 

Jarvis, P. (2000). Globalisation, the Learning Society and Comparative Education. Comparative 

Education, 36(3), 343-355. 

Jensen, J.L. (1992). An Analysis of Federal Arts Education Policy and its Implementation at the State 

Level: a modified Delphi study of collaborations as ends and means of the policy process 

in arts education. Doctoral dissertation, University of Texas at Austin. Ann Arbor, MI: 

Dissertation Abstracts International. 

Μά
ριο
ς Σ

. Σ
τυ
λια
νίδ
ης



 

 408 

Johnson, C. & Caldwell, Br. (2001). Leadership and Organisational Learning in the Quest for World 

Class Schools. The International Journal of Educational Management, 15(2), 94-102. 

Johnson, D.˙ Cox, M. & Watson D. (1994). Evaluating the impact of IT on pupils' achievements. 

Journal of Computer Assisted Learning, 10, 138-156. 

Jolson, M.A. & Rossow, G. (1971). The Delphi Process in Marketing Decision Making. Journal of 

Marketing Research, 8, 443-448. 

Jones, M. S. (1992). A Model for the Selection of Superintendents by School Board Members in 

Texas. Lubbock: Texas Tech University. First Search, Dissertation Abstracts Online, 

Accession No. AAG9325758. 

Jones, R. S. (1984). Schooling for the 21st Century: A Delphi Study of Future Issues in Education as 

Identified by Educational Planners. Philadelphia: University of Pennsylvania. First 

Search, Dissertation Abstracts Online, Accession No. AAG8416368. 

Jouvenel, H. (2000). A brief Methodological Guide to Scenario Building. Technological Forecasting 

and Social Change, 65, 37-48. 

Καζαμίας, Α. & Κασσωτάκης, Μ. (1995). Εκπαιδευτικό Μανιφέστο: Προβληματισμοί για την 

ανασυγκρότηση και τον εκσυγχρονισμό της Ελληνικής Εκπαίδευσης. Στο Καζαμίας, A. & 

Κασσωτάκης, M. (1995). Ελληνική Εκπαίδευση: προοπτικές ανασυγκρότησης και 

εκσυγχρονισμού. Αθήνα: Σείριος, 12-39. 

Καζαμίας, Α. (1995). Νεο-ευρωπαϊκός Εκσυγχρονισμός και Εκπαίδευση: διαλογισμοί και πολιτικές 

στη “φαντασιακή” Ευρώπη. Στο Καζαμίας, A. & Κασσωτάκης, M. (1995). Ελληνική 

Εκπαίδευση: προοπτικές ανασυγκρότησης και εκσυγχρονισμού. Αθήνα: Σείριος, 550-586. 

Kapitzke, C. (2000). Information Technology as Cultural Capital: Shifting the Boundaries of Power. 

Education and Information Technologies, 5(1), 49-62. 

Karagiorges, A. (1986). Education Development in Cyprus 1960-1977. Nicosia. 

Κασσωτάκης, Μ. (1999). H Εκπαίδευση στον 21
ον

 Αιώνα. Στο Ε.Ε. Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής 

Εκπαίδευσης, (1999). Η Παιδεία τον 21
ον

 Αιώνα. Λευκωσία: E.Ε. Διευθυντών Σχολείων 

Δημοτικής Εκπαίδευσης, 64-76. 

Katz, D., & Kahn, R. L. (1978). The social psychology of organizations (2
nd

 ed.). New York: John 

Wiley & Sons. 

Kaynak, E. Bloom J & Letbold, M. (1994). Using the Delphi Technique to Predict Future Tourism 

Potential. Marketing Intelligence and Planning, 12(7), 18-29. 

Kennedy, P. (1994). Προετοιμασία για τον 21
ο
 Αιώνα. (μετάφραση Δ. Βενέτη). Αθήνα: Νέα Σύνορα. 

Kerrey, B. (2000). The Power of the Internet for learning: moving from promise to practice. Chair of 

the Web-Based Education Commision, Washington DC. 

Kim, B. & Oh, H. (2000). An Exporatory Inquiry Into the Perceived Effectiveness of a Global 

Information System. Information management and Computer Security, 8(3), 144-153. 

Kohen, L. & Manion, L. (1997). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Εκδόσεις Έκφραση. 

Koontz, H., & O’Donnell, C. (1976). Management: A Systems and Contingency Analysis of 

Managerial Functions (6
th

 ed.). New York: McGraw-Hill. 

Koutselini, M. (2002). The Problem of Discipline in Light of Modern-Postmodern Discourse. 

Pedagogy, Culture and Society, 10(3), 353-366. 

Μά
ριο
ς Σ

. Σ
τυ
λια
νίδ
ης



 

 409 

Koutselini, M. & Michaelidou, A. (2004). The Meaning and Rationale of Greece-Cyprus Unified 

Education: a teachers’ and parents’ beliefs study. Educational Research and Evaluation, 

10(2), 183-202. 

Koutselini, M. & Persianis, P. (2000). Theory-Practice Divide in Teacher Education at the University 

of Cyprus. Teaching in Higher Education, 5(4), 501-520. 

Koutselini, M. Trigo-Santos, F. & Hugo, V. (2004). Equality: Mission Impossible? London: CICE. 

Kουτσελίνη, Μ. (1995). Μεταγνώση: η έννοια και η διδασκαλία της. Νέα Παιδεία, 74. 

Κουτσελίνη, Μ. (2001). Ανάπτυξη Προγραμμάτων: θεωρία, έρευνα, πράξη. Λευκωσία. 

Κουτσελίνη, Μ. (2004). Το Μετα-νεωτερικό Αναλυτικό Πρόγραμμα. Επιστήμες Αγωγής, 1-17. 

Κουτσελίνη, Μ. & Θεοφιλίδης, Χρ. (1999). Τα Χαρακτηριστικά του «Καλού» Δασκάλου. Στο 

Επαρχιακή Επιτροπή Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, (1999). Η Παιδεία 

τον 21
ον

 Αιώνα. Λευκωσία: Ε.Ε. Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, 86-95. 

Kress, G. (2000). A Curriculum for the Future. Cambridge Journal of Education, 30(1), 133-145. 

Kyriakides, L. (in press). Investigating the Impact of Parents Active Involvement: summative 

evaluation of a school policy on parents working with their own children in school. 

Journal of Educational Research. 

Kyriakides, L. (1999). The Management of Curriculum Improvement in Cyprus. A Critique of a 

“Centre-Periphery” Model in a Centralised System. In Townsend, T. Clarke, P. & 

Ainscow, M. (eds) (1999). Third Millennium Schools: A World of Difference in 

Effectiveness and Improvement. Lisse: Swets & Zeitlinger, 107-124.  

Kyriakides, L. (2004). Investigating Validity from Teachers’ Perspectives Through their Engagement 

in Large-scale Assessment: the Emergent Literacy Baseline Assessment project. 

Assessment in Education, 11(2), 143-165. 

Kyriakides, L. & Campbell, R.J. (2000). School Self-Evaluation and Accountability: A theoretical 

analysis. Paper presented at the 6
th

 Annual Conference of UK Evaluation Society. 

London: UK.  

Kyriakides, L. & Campbell, R.J. (2003). Teacher Evaluation in Cyprus: some conceptual and 

methodological issues arising from teacher and school effectiveness research. Journal of 

Personnel Evaluation in Education, 17(1), 21-40. 

Kyriakides, L. Campbell, R.J. Christofidou, E. (2002). Generating Criteria for Measuring Teacher 

Effectiveness Through a Self-Evaluation Approach: a complementary way of measuring 

effectiveness, School Effectiveness and School Improvement, 13(3), 291-325. 

Κωνσταντινίδης, Αρ. & Στυλιανίδης, Μ. (1997). Η Χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ως Μέσου 

Οργάνωσης-Διοίκησης της Σχολικής Μονάδας και οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών. Στο 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, (1997). 2
ο
 Συμπόσιο: Τεχνολογία και Πληροφορική 

στην Εκπαίδευση. Πρακτικά Συνεδρίου. Λευκωσία: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, 5-

16.  

LaBonty, D. & Scott, J.C. (1993). Perceptions of Experts About Business Teacher Education. Journal 

of Education for Business, 69(2), 99-104. 

Lam, J. (2000). Economic Rationalism and Education Reforms in Developed Countries. Journal of 

Educational Administration, 39(4), 346-358.  

Μά
ριο
ς Σ

. Σ
τυ
λια
νίδ
ης



 

 410 

Lang, T. (2000). An Overview of Four Futures Methodologies: delphi, environmental scanning, issues 

management and emerging issue analysis. In Manoa Journal of fried and half-fried ideas 

about the future, occasional paper no.7, (online). Hawaii Research Center for Futures 

Studies, University of Hawaii at Manoa, Honolulu. Available: 

http://www.soc.hawaii.edu/future/j7/LANG.html 

Lee, S. Lo, K. Leung, R. & Ko, A. (2000). Strategy Formulation Framework for Vocational 

Education Integrating SWOT Analysis, Balanced Scorecard, QFD Methodology and 

MBNQA Education Criteria. Managerial Auditing Journal, 15(8), 407-423. 

Lehr, C. Lanners, E. & Lange, Ch. (2003). Alternative Schools: policy and legislation across the 

United States. The College of Education and Human Development, University of 

Minnesota. Available: http://ici.umn.edu/alternativeschools/project/default.html 

Leigh, A. (2003). Thinking Ahead: Strategic Foresight and Government. Australian Journal of Public 

Administrations, 62(2), 3-10.  

Levacic, R. (1995). Local Management of Schools: Analysis and Practice. Open University Press, 

Milton Keynes. 

Levine, D. & Lezotte, L. (1990). Unusually Effective Schools: a review and analysis of research and 

practice. Madison: NCESRD Publications.  

Liedtka, J. (2000). Strategic Planning as a Contributor to Strategic Change: a generative model. 

European Management Journal, 18(2), 195-206. 

Ligorio, B. (2001). Integrating Communication Formats: synchronous versus asynchronous and text-

based versus visual. Computers and Education, 37, 103-125. 

Lingard,B. Hayes, D. & Mills, M. (2000). Developments in School-based Management: the specific 

case of Queensland, Australia. Journal of Educational Administration, 40(1), 6-30. 

Linstone, H.A. (1978). The Delphi Technique. In Fowlers, J. (ed.) (1978). Handbook of Futures 

Research. Westport, CT: Greenwood Press, 273-300. 

Linstone, H. A., & Turoff, M. (eds.) (1975). The Delphi Method: Techniques and Applications. 

Reading, MA: Addisson-Wesley Publishing Company. 

Loo, R. (2002). The Delphi Method: a powerful tool for strategic management. Policing: An 

International Journal of Policy Strategies & Management, 25(4), 762-769.  

Logan, J.P. & Van Meter, E.J. (2000). Technology Leadership in the new Millenium: what principals 

should know and be able to do. Unpublished manuscript, university of Kentucky, 

Lexington, KY. 

Lowenstein, R. (1989). Interactive Videodisc Technology in Public School Settings: An analytic 

review and Delphi study. Doctoral Dissertation, Virginia Technology University. 

Dissertation Abstracts International. UMI 8911058. 

Lowther, D. & Sullivan, H. (1994). Teacher and technologist beliefs about educational technology. 

Educational Technology Research and Development, 42, 73-87. 

Major, E.˙ Asch, D.˙ Cordey-Hayes, M. (2001). Foresight as a Core Competence. Futures, 33, 91-107. 

Μαλαός, Α. (2001). Η Σύνοδος Κορυφής του Λάκεν και ο Διάλογος για το Μέλλον της Ευρώπης. 

Εφημερίδα Ο Φιλελεύθερος, 16/12/2001. 

Μαραθεύτης, Μ. (1992). Το Κυπριακό Εκπαιδευτικό Σύστημα: σταθμοί και θέματα. Λευκωσία. 

Μά
ριο
ς Σ

. Σ
τυ
λια
νίδ
ης

http://www.soc.hawaii.edu/future/j7/LANG.html
http://ici.umn.edu/alternativeschools/project/default.html


 

 411 

Μαραθεύτης, Μ. (2002). Η Παγκοσμιοποίηση και το Πρόσωπο (Πρόλογος). Κυπριακή Μαρτυρία, 

21, 7-8.  

Μαραθεύτης, Μ. & Κουτσελίνη, Μ. (2000). Το Πρόγραμμα και η Λειτουργία της Παιδαγωγικής 

Ακαδημίας Κύπρου (1959-1993). Λευκωσία. 

Μάρκου, Γ. (1995). Η Εκπαίδευση σε μια Πολυπολιτισμική Ελλάδα. Στο Καζαμίας, Α. & 

Κασσωτάκης, Μ. (1995). Ελληνική Εκπαίδευση: προοπτικές ανασυγκρότησης και 

εκσυγχρονισμού. Αθήνα: Σείριος, 150-173. 

Marsh, N.
  McAllum, M. and Purcell, D. (2002). Strategic Foresight: The Power of Standing in the 

Future. Crown Content.
 

Ματθαίου, Δ. (1997). Συγκριτική Σπουδή της Εκπαίδευσης: θεωρήσεις και ζητήματα. Αθήνα. 

May, G.H. (1996). The Future is Ours: foreseeing, managing, and creating the future. Westport, 

Connecticut: Praeger. 

Maykut, P. & Morehouse, R. (1994). Beginning Qualitative Research: a philosophical and practical 

guide. London: The Falmer Press.  

McCuskey, B.M. (2003). The Future of the University Housing Profession and Implications for 

Practitioners: a delphi study. Doctoral Dissertation. West Virginia University. 

Morgantown. 

McGaw, B. (2000). Can we Create a form of Public Education that Delivers High Standards for all 

Students in the Emerging knowledge Society? Journal of Educational Change, 1, 375-380. 

McLean, M. (1995). Educational Traditions Compared. London: David Fulton. 

McNeil, S. (2000). Authoring Competencies Needed by Educators. Available: 

http://www.unomaha.edu/~unoai/avn8120/tools/definitions/delphitechnique.html 

McRae, H. (1994). The World in 2020. Power, Culture and Prosperity: a vision of the future. London: 

Harper Collins Publishers. 

Meighan, R. (1997). The Next Learning System: and why home-schoolers are trail-blazers. 

Nottingham Educational Heretics Press. 

Menzies, H. (1997). Whose Brave New World: the information highway and the new economy. 

Toronto: Between the lines. 

Meyer, H.˙ Boyd, W. & Cooper, Br. (2000). Two Cheers for Educational Entrepreneurs. Unpublished 

paper, College of Education, Penn State University, University Park, PA. 

Mitchell, T. R., & Larson, J. R. (eds.) (1987). People in Organizations: An Introduction to 

Organizational Behavior. New York: McGraw-Hill Book Company. 

Mitroff, I. I., & Turoff, M. (1975). Philosophical and Methodological Foundations of Delphi. In 

Linstone, H. & Turoff, M. (eds.) (1975). The Delphi Method: Techniques and 

Applications. Reading MA: Addison-Wesley Publishing Co, 17-35. 

Μιχαήλ, Κ. Σαββίδης, Ι. Στυλιανίδης, Μ. Τσιάκκιρος, Α. & Πασιαρδής Π. (2003). Η Αξιολόγηση 

των Εκπαιδευτικών Λειτουργών: μια νέα προσέγγιση. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 36, 60-

81. 

Μόδης, Θ. (1995). Προβλέψεις: προσεγγίζοντας επιστημονικά τα προμηνύματα του αύριο. 

(μετάφραση Δ. Ευαγγελόπουλος). Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. 

Μά
ριο
ς Σ

. Σ
τυ
λια
νίδ
ης

http://www.unomaha.edu/~unoai/avn8120/tools/definitions/delphitechnique.html


 

 412 

Mok, M. & Cheng, Y. (2001). A Theory of Self-learning in a Networked Human and IT Environment: 

implications for education reforms. The International Journal of Educational 

Management, 15(4), 172-186. 

Molnar, A Wilson, G. Restori, M. & Hutchison, J. (2002). Profiles of For-Profit Education 

Management Companies. Fourth Annual Report 2001-2002. Arizona State University. 

Mooij, T. & Smeets, Ed. (2001). Modeling and Supporting ICT Implementation in Secondary 

Schools. Computers and Education, 36, 265-281. 

Morin, E. (1999). Les sept saviors necessaries a l’ education du future. UNESCO, Paris.  

Morrison, J. (1986). Establishing an environmental planning/Forecasting system to Augment College 

and University planning. Planning for Higher Education, 15(1), 7-22. 

Μπουζάκης, Σ. (2001). Η Δημόσια Εκπαίδευση σε Συνθήκες Παγκοσμιοποίησης: προκλήσεις, 

εθνικές στάσεις και αντιστάσεις, ιστορικές-διεθνικές διαστάσεις, υπερεθνικές «επιταγές». 

Εκπαιδευτικός, 8(207), 13-21. 

Μπουζάκης, Σ. (2003). Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση: ιστορικές διαστάσεις, σύγχρονες τάσεις 

στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Οικογένεια και Σχολείο, 164, 111-122. 

Muntzing, U. (1987). Predicting Future Trends in Elementary Physical Education Using the Delphi 

Technique. Doctoral Dissertation, Brigham Young University. Ann Arbor, MI: 

Dissertation Abstracts International. 

Murray, J. & Hammons, J. (1995). Delphi: a versatile methodology for conducting qualitative 

research. Review of Higher Education, 18(4), 423-436. 

Muta, H. (2000). Deregulation and Decentralization of Education in Japan. Journal of Educational 

Administration, 38(5), 455-467. 

Nachmias, R.
 
Mioduser, D. & Shempla, A. (2001). Information and Communication Technologies 

Usage by Students in an Israeli High School: equity, gender, and inside/outside school 

learning issues. Education and Information Technologies, 6(1), 43-53. 

Needham, R. D. (1990). Geographic: The Policy Delphi, Purposes, Structure and Application. The 

Canadian Geographer, 34(2), 133-142. 

Nelson, B. Berman, P. Ericson, J. Kamprath, N. Perry, R. Silverman, D. & Solomon, D. (2000). 

The State of Charter Schools 2000. Fourth-Year Report, Washington, DC: Office of 

Educational Research and Improvement, US Department of Education. 

Network for Effective Schools, (1987). Expecting the best: Effective Public Education for all 

Students. A Report on the Findings of a Major School Reform Study. First Search, ERIC 

Accession No. ED282950. 

Newton, C. & Tarrant, T. (1992). Managing Change in Schools. London: Routledge. 

NIC, (National Intelligence Council) (2000). Global Trends 2015: a dialogue about the future with 

nongovernment experts. NIC.  

Niiniluoto, I. (2001). Futures Studies: Science or Art?. Futures, 33, 371-377. 

Nof, Sh. (1999). Next Generation of Production Research: Wisdom, Collaboration and Society. 

International Journal of Production Economics, 60, 29-34. 

Ξωχέλλης, Π. & Παπαναούμ, Ζ. (2000). Η Ενδοσχολική Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών: ελληνικές 

εμπειρίες 1997-2000. Θεσσαλονίκη. 

Μά
ριο
ς Σ

. Σ
τυ
λια
νίδ
ης



 

 413 

OECD, (1998). Technology, Productivity and Job Creation: Best policy practices. Paris. 

OECD, (2000). Literacy in the Information Age. Final Report of the International Adult Literacy 

Survey. Paris. 

OECD, (2001a). Underpinning the Future of Life Sciences and Biotechnology. Biological Resource 

Centres: Paris. 

OECD, (2001b). New School Management Approaches. Paris: CERI. 

OECD, (2001c). Education Policy Analysis. Paris: CERI. 

OECD, (2001d). Learning to Change: ICT in schools. Paris: CERI. 

OECD, (2001e). What Schools for the Future. Paris: CERI. 

Oechsler, W. (2000). Workplace and Workforce 2000+ - the future of our work environment. Int Arch 

Occup Environ Health, 73, 28-32. 

Olsen, J. B., & Eadie, D. C. (1982). The Game Plan, Governance with Foresight. Washington, DC: 

Council of State Planning Agencies. 

O’Sullivan, F. κ.ά. (1988). Staff Development in Secondary Schools. London: Hodder and Stoughton. 

ΟΥΝΕΣΚΟ, (1997). Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Συστήματος της Κύπρου. Λευκωσία. 

Ozerk, K. (2001). Reciprocal Bilingualism as a Challenge and Opportunity: the case of Cyprus. 

International Review of Education, 47(3-4), 253-265. 

Πανεπιστήμιο Κύπρου, (1999). Οδηγός Σπουδών 1999-2000. Λευκωσία. 

Pantelides, Chr. (1982). The Development of Teacher Education in Cyprus Since 1878. Unpublished 

dissertation for the degree of doctor of philosophy in education. University of Wales. 

Παπαδόπουλος, Μ. (1997). Λειτουργικός Αναλφαβητισμός: σχολικός αποκλεισμός και σχολικός 

πόνος. Αθήνα: Νέα Σύνορα. 

Παπαδόπουλος, Μ. (2003). Η Βία στο Σχολείο – Η Βία του Σχολείου. Εισήγηση σε επιμορφωτικό 

συνέδριο για τη βία στο σχολείο. Λεμεσός. 

Παπαναστασίου, Κ. (1996). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Λευκωσία. 

Pashiardis, G. (2000). School Climate in Elementary and Secondary Schools: views of Cypriot 

principals and teachers. The International Journal of Educational Management, 14(5), 

224-237. 

Pashiardis, P. (1993). Group Decision Making: The Role of the Principal. The International Journal of 

Educational Management., 7(2), 8-11. 

Pashiardis, P. (1993). Strategic Planning: The Public School Setting. The International Journal of 

Educational Management., 7(4), 4-9. 

Pashiardis, P. (1995). Cyprus Principals and the Universalities of Effective Leadership. Studies in 

Educational Administration., 23(1), 16-26. 

Pashiardis, P. (1996). Environmental Scanning in Educational organizations: Uses, Approaches, 

Sources, and Methodologies. The International Journal of Educational Management., 

10(3), 5-9. 

Pashiardis, P. (1997). Towards Effectiveness: what do secondary school leaders need in Cyprus? 

British Journal of In-service education, 23(2), 267-282. 

Μά
ριο
ς Σ

. Σ
τυ
λια
νίδ
ης



 

 414 

Pashiardis, P. (ed) (2001). International Perspectives on Educational Leadership. Commonwealth 

Council for Educational Administration and Management & The University of Hong 

Kong. 

Pashiardis, P. & Orphanou, St. (1999). An Insight Into Elementary Principalship in Cyprus: The 

Teachers’ Perspective. The International Journal of Educational Management., 13(5), 241-

251. 

Πασιαρδής, Π. (1996). Η αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών: απόψεις και θέσεις των 

εκπαιδευτικών λειτουργών της Κύπρου. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη. 

Πασιαρδής, Π. (1999). Το Κυπριακό Εκπαιδευτικό Σύστημα και οι Σύγχρονες Τάσεις. Στο 

Πασιαρδής, Π. (1999). Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης: άρθρα και σημειώσεις. 

Λευκωσία: Πανεπιστήμιο Κύπρου, 135-150. 

Πασιαρδής, Π. Κουτσελίνη, Μ. Μιχαηλίδου, Α. & Τσουρής, Χρ. (2000). Διαμορφωτική Αξιολόγηση 

του Θεσμού του Ολοήμερου Σχολείου στη Δημοτική Εκπαίδευση της Κύπρου. Έκθεση 

Ειδικής Επιτροπής. 

Πασιαρδής, Π. Κουτσελίνη, Μ. Χατζηχρήστου, Χρ. Παναγίδης, Α. Μιχαηλίδου, Α. Μιχαήλ, Χρ. & 

Παντελίδης, Χρ. (2003). Διαμορφωτική Αξιολόγηση του Ενιαίου Λυκείου. Έκθεση 

Ειδικής Επιτροπής. 

Πασιαρδής, Π. & Μιχαηλίδου, Α. (2003). Ο θεσμός των Εθνικών Επιπέδων. Εφημερίδα Ο 

Φιλελεύθερος, 4/5/2003. 

Πασιαρδής, Π. Νεάρχου, Π & Έμπορα, Ν. (2004). Τα Οικονομικά της Παιδείας στην Κύπρο: 

κόστος, ποιοτικά χαρακτηριστικά και απόδοση. Πανεπιστήμιο Κύπρου: Μονάδα 

Οικονομικών Ερευνών.
 

Πασχάλης, Αθ. (2000). Οι μεταγνωστικές δεξιότητες στη διδακτική πράξη. Επιστήμες Αγωγής, 1(3), 

61-75. 

Paulson, M. (1988). In Search of a Virtual School. T.H.E. Journal, 15(5), 71-75. 

Pelgrum, W. (2001). Obstacles to the Integration of ICT in Education: results from a worldwide 

educational assessment. Computers & Education, 37, 163-178. 

Persianis, P. (1981). The Political and Economic Factors as the Main Determinants of Educational 

Policy in Independent Cyprus (1960-1970). Nicosia. 

Περσιάνης, Π. (1997α). Τρία Μοντέλα Αξιολόγησης των Σχολικών Μονάδων και των 

Εκπαιδευτικών. Στο Οργάνωση Ελλήνων Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου, 

(1997). Αναβάθμιση της Δημόσιας Μέσης Εκπαίδευσης. Έκθεση Εργασιών 

Εκπαιδευτικού Συνεδρίου. Λευκωσία: ΟΕΛΜΕΚ, 101-113. 

Περσιάνης, Π. (1997β). Φιλοσοφία και Σκοποί της Εκπαίδευσης στην Κύπρο. Στο Εκπαιδευτικός 

Όμιλος Κύπρου, (1997). Φιλοσοφία, Σκοποί και Λειτουργία της Εκπαίδευσης στην 

Κύπρο: προετοιμασία για τον 21
ον

 αιώνα. Λευκωσία: ΕΟΚ, 27-40. 

Petta, T. & Woloshyn, V. (2001). Voice Recognition for On-line Literacy: continuous voice 

recognition technology in adult literacy training. Education and Information 

Technologies, 6(4), 225-240. 

PIO, (Press and Information Office) (2001). About Cyprus. Nicosia: Republic of Cyprus. 

Πολυδώρου, Α. (1995). Η Ανάπτυξη της Δημοτικής Εκπαίδευσης στην Κύπρο 1830-1994. Λευκωσία. 

Μά
ριο
ς Σ

. Σ
τυ
λια
νίδ
ης



 

 415 

Popovics, A. (1990). Environmental Scanning: a process to assist colleges in strategic planning. 

College Student Journal, 24, 78-80. 

Rajan, R. (2002). Economy and the Remembered Future. Futures, 34, 47-61. 

Reiko, Y. (2001). University Reform in the Post-massification Era in Japan: analysis of government 

education policy for the 21
st
 century. Higher Education Policy, 14, 277-291. 

Reid, N. (1988). The Delphi Technique: its contribution to the evaluation of professional practice. In 

Ellis, R. (ed.) (1988). Professional Competence and Quality Assurance in the Caring 

Professions. London: Chapman and Hall. 

Remus, W.˙ O’Connor, M. & Griggs, K. (1996). Does Feedback Improve the Accuracy of Recurrent 

Judgmental Forecast? Organizational Behaviour and Human Decision Processes, 66(1), 

22-30. 

Rieger, W. G. (1986). Directions in Delphi Developments: Dissertations and their Quality. 

Technological Forecasting and Social Change, 29, 195-204. 

Riggs, W.E. (1983). The Delphi Method: an experimental evaluation. Technological Forecasting and 

Social Change, 23, 89-94. 

Ritchie, D. & Earnest, J. (1999). The Future of Instructional Design: results of a delphi study. 

Educational Technology, 39(1), 35-42. 

Robbins, S. (1983). The Structure and Design of Organizations. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 

Robson, C. (1998). Real World Research. Oxford: Blackwell. 

Romney, V. (1996). Strategic Planning and Needs Assessment for Schools and Communities. Fairfax, 

VA: National Community Education Association. 

Rosenberger, M. L. (1993). The Role Acquisition Process of a Local School Board Member in Texas. 

Austin: The University of Texas at Austin. First Search, Dissertation Abstracts Online, 

Accession No. AAG9323540. 

Roush, C. H., & Ball, B. C. (1980). Controlling the Implementation of Strategy. Managerial Planning, 

29, 3-12. 

Rowe, G. Wright, G. & Bolger, F. (1991). Delphi: a reevaluation of research and theory. 

Technological Forecasting and Social Change, 39, 235-251. 

Rowe, G. & Wright, G. (1999). The Delphi Technique as a Forecasting Tool: issues and analysis. 

International Journal of Forecasting, 15, 353-375. 

Rubin, A. & Linturi, H. (2001). Transition in the Making. The images of the future in education and 

decision-making. Futures, 33, 267-305. 

Rugman, A. (2001). The Myth of Global Strategy. International Marketing Review, 18(6), 583-588. 

Rugman, A. & Hodgetts, R. (2000). International Business. (2
nd

 ed.). London: Pearson Education / 

Prentice-Hall. 

Russell, G. & Holkner, B. (2000). Virtual Schools. Futures, 32, 887-897. 

Saaty, T.L. & Vargas, L.G. (1991). Prediction, Projection and Forecasting. Boston: Kluwer. 

Sackman, H. (1975). Delphi Critique. Boston: Lexington Books. 

Μά
ριο
ς Σ

. Σ
τυ
λια
νίδ
ης



 

 416 

Sammons, P. Hillman, J. & Mortimore, P. (1995). Key Characteristics of Effective Schools: a review 

of school effectiveness research. A report by the Institute of Education for the Office for 

Standards in Education. London: OFSTED. 

Sanchez, A. Barreiro J & Maojo, V. (2000). Design of Virtual Reality Systems for Education: a 

cognitive approach. Education and Information Technology, 5(4), 345-362. 

Sarikakis, K. & Terzis, G. (2000). Pleonastic Exclusion in the European Information Society. 

Telematics and Informatics, 17, 105-128. 

Scannel, D. P. (1972). The Use of the Delphi Technique to Gain Consensus of the Professional 

Education Components of Teacher Certification Requirements in Kansas. Final Report. 

Washington: United States Department of Education, Office of Educational Research and 

Improvement (OERI). ERIC Document Reproduction Service, Accession Number 

ED072025. 

Schmidt, R. Lyytinen, K Keil, M. & Cule, P. (2001). Identifying Software Project Risks: An 

International Delphi Study. Journal of Management Information Systems, 17(4), 5-36. 

Schnaiberg, L. (1999). Seeking a competitive advantage. Education Week, 1,12–14. 

Selwyn, N. (2000). The National Grid for Learning Initiative: connecting the learning society? School 

Leadership & Management, 20(4), 407–414. 

Senge, P.M. (1990). The Fifth Discipline: the art and practice of the learning organization. New York: 

Doubleday. 

Sergiovanni, T. and Starratt, R. (1998). Supervision: a redefinition. Boston, Massachusetts: McGraw-

Hill. 

Σημίτης, Κ. (2002). Μήνυμα του Έλληνα πρωθυπουργού με την ευκαιρία της εισαγωγής του ευρώ. 

Εφημερίδα Ο Φιλελεύθερος, 1/1/2002. 

Skutsch, M., & Hall, D. (1973). Delphi: Potential Uses in Education Planning.  

Slaughter, R. (1995). The Foresight Principle: cultural recovery in the 21
st
 century. London: 

Adamantine. 

Slaughter, R. (1997). Developing and Applying Strategic Foresight. ABN Report. 5(10). 

Slaughter, R. (2002). Futures Studies as a Civilizational Catalyst. Futures, 34, 349-363. 

Smith, L. (1993). The executive's new coach. Fortune, 128(16), 126-134. 

Somekh, B. (2000). New Technology and Learning: Policy and Practice in the UK. Education and 

Information Technologies 5(1), 19-37. 

Spencer-Cooke, B. (1989). Conditions of Participation in Rural, non-Formal Education Programmes: 

A Delphi Study. Educational Media International, 26(2), 115-124. 

Spring, J. (1998). Education and the Rise of the Global Economy. Mahwahn: NJ, Lawrence Erlbaum. 

Stahl, N.N. & Stahl, R.J. (1991). We can agree after all! Achieving consensus for a critical thinking 

component of a gifted program using the Delphi technique. Roeper Review, 14(2), 79-88. 

Statistical Service of Cyprus, (2001). Cyprus in Figures. Nicosia: Republic of Cyprus. 

Στατιστική Υπηρεσία, (2001α). Δημογραφική Έκθεση 2000: πληθυσμιακές στατιστικές. Σειρά 11, 

αριθμός έκθεσης 38. Λευκωσία: Κυπριακή Δημοκρατία. 

Μά
ριο
ς Σ

. Σ
τυ
λια
νίδ
ης



 

 417 

Στατιστική Υπηρεσία, (2001β). Στατιστικές της Εκπαίδευσης 1999/2000: στατιστικές εκπαίδευσης. 

Σειρά 1, αριθμός έκθεσης 32. Λευκωσία: Κυπριακή Δημοκρατία. 

Stead, F. L. (1975). An Application of The Delphi Method of Forecasting to Nursing Education 

Planning in West Virginia. Doctoral Dissertation, Morgantown: West Virginia University. 

Steunenberg, B. (2001). Enlargement and Institutional Reform in the European Union: separate or 

connected issues? Constitutional Political Economy, 12, 351-370.  

Stevenson, T. (2001). The Futures of Futures Studies. Futures, 33, 665-669. 

Stilwell, C.A. (1999). A Delphi Study on Critical Issues Facing Higher Education for the first Decade 

of the 21
st
 Century. The George Washington University. First Search, Dissertation 

Abstracts Online, Accession No. AA19949353.  

Stokes, E. W. (1981). Establishing Guidelines for the Evaluation of School Boards and School Board 

Members in South Carolina School Districts. Columbia: University of South Carolina. 

First Search, Dissertation Abstracts Online, Accession No. AAG8416368. 

Strain, M. (2000). Schools in a Learning Society. New purposes and modalities of learning in late 

modern society. Educational management and Administration, 28(3), 281-298. 

Strijbos, S. (2001). Global Citizenship and the Real World of Technology. Technology in Society, 23, 

525-533. 

Stylianides, M. (1999). The Most Important Characteristics of Effective Primary School Leadership 

and the Greatest Deficiencies for Effective Leadership in Cyprus Primary Schools as 

Perceived by Teachers and Headteachers. MA Dissertation. University of Bath. 

Στυλιανίδης, Μ. (2000). Οι Έρευνες Delphi στην Εκπαίδευση. Εργασία στο μάθημα ΕΠΑ 689: 

Εξατομικευμένη Μελέτη, στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Εκπαιδευτικής Διοίκησης και 

Αναλυτικών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Κύπρου. Αδημοσίευτη εργασία. 

Taylor, S. (1997). Educational Policy and the Politics of Change. London: Routledge. 

Theophanous, A. (2000). Cyprus, the European Union and the Search for a New Constitution. Journal 

of Southern Europe and the Balkans, 2(2), 213-233. 

Thomas G (1986) Education and Technology in the Third Wave. Oxford Review of Education, 12(3), 

223–231. 

Thomas, H. & Martin, J. (1996). Managing Resources for School Improvement, Routledge, London. 

Toffler, A. & Toffler, H. (1995). Creating a new Civilization: the politics of the Third Wave. (1
st
 ed.) 

Atlanta: Turner. 

Tomlinson, H. (2000). Proposals for Performance Related Pay for Teachers in English Schools. 

School Leadership and Management, 20(3), 281-298. 

Τριλιανός, Αθ. (1997). Η Κριτική Σκέψη και η Διδασκαλία της. Αθήνα: Τελέθριον. 

Tsiakkiros, A. & Pashiardis, P. (2002). Strategic Planning and Education: the case of Cyprus. The 

International Journal of Educational Management, 16(1), 6-17. 

United Nations, (2004). Basis for a Comprehensive Settlement of the Cyprus Problem. New York: 

United Nations. 

UNESCO, (1996). Unesco and an Information Society for all. Paris: UNESCO. 

Μά
ριο
ς Σ

. Σ
τυ
λια
νίδ
ης



 

 418 

Uchida, D. (1996). Preparing Students for the 21
st
 Century. American Association of School 

Administrators, Arlington, VA. ERIC Document Reproduction Service No. ED 391 236. 

Uchida, D.˙ Cetron, M. & Mckenzie, Fl. (1996). Preparing Students for the 21
st
 Century. Arlington: 

American Association of School Administrators. 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, (1994). Αναλυτικά Προγράμματα Δημοτικής Εκπαίδευσης. 

Λευκωσία: Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων. 

Φράγκος, Χρ. (1992). Το Σχολείο του Μέλλοντος: εργασιοκεντρική αγωγή με ευρωπαϊκές 

διαστάσεις. Στο ΠΟΕΔ-ΔΟΕ, (1992). Βασική Εκπαίδευση και Ελληνισμός Μπροστά στην 

Πρόκληση του 1992 και του 2000. Πρακτικά 5
ου

 Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου 

Δασκάλων Νηπιαγωγών. Λευκωσία: ΠΟΕΔ, 43-52. 

Φυλακτού, Α. (1997). Για Μια Καλύτερη Μέση Εκπαίδευση. Στο Οργάνωση Ελλήνων Λειτουργών 

Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου, (1997). Αναβάθμιση της Δημόσιας Μέσης Εκπαίδευσης. 

Έκθεση Εργασιών Εκπαιδευτικού Συνεδρίου. Λευκωσία: ΟΕΛΜΕΚ, 43-50. 

Φυλακτού, Α. (1999). H Κυπριακή Εκπαίδευση στο Λυκαυγές της Νέας Χιλιετίας: προοπτικές και 

προτάσεις. Στο Ε.Ε. Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, (1999). Η Παιδεία 

τον 21
ον

 Αιώνα. Λευκωσία: Ε.Ε. Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, 53-60. 

Van de Ven, A. & Delbecq, A. (1974). The Effectiveness of Nominal, Delphi, and Interacting Group 

Decision-Making Processes. Academy of Management Journal, 17(4), 605-621.  

Waddell, D. & Sohal, A.(1994). Forecasting: the key to managerial decision making. Management 

Decision, 32(1), 41-49. 

Walker, A. & Dimmock, C. (2000). Mapping the Way Ahead: leading educational leadership into the 

globalised world. School Leadership and Management, 20(2), 227-233. 

Watson, D. (2001). Pedagogy before Technology: Re-thinking the Relationship between ICT and 

Teaching. Education and Information technologies, 5(1), 49-62. 

Weatherman, R., & Swenson, K. (1974). Delphi Technique: Futurism in Education.  

Weaver, W.T. (1971). The Delphi Forecasting Method. Phi Delta Kappan, 52(5), 267-272. 

Webber, Ch. F. (1995). School Board Members’ Perceptions of the Future: Patterns and Implications. 

Washington: United States Department of Education, Office of Educational Research and 

Improvement (OERI). ERIC Document Reproduction Service, Accession #383110. 

Welch, A. (2001). Globalisation, Post-modernity and the State: comparative education facing the third 

millennium. Comparative Education, 37(4), 475-492. 

Whitty, G. & Power, S. (2000). Marketization and Privatization in mass Education Systems. 

International Journal of Educational Development, 20, 93-107. 

Whitty, G.˙ Power, S. & Halpin D. (1998). Devolution and Choice in Education: the school, the state 

and the market. Buckingham: Open University Press. 

Wicklein, R.C. & Rojewski, J.W. (1999). Toward a “Unified Curriculum Framework” for Technology 

Education. Journal of Industrial Teacher Education, 36(4), 38-56. 

Wideen, M.F. & Andrews, I. (1987). Staff Development for School Improvement – a focus on the 

teacher. Lewes, Sussex, Falmer. 

Wilhelm, W.J. (1999). A Delphi Study of Entry-level Workplace Skills, Competencies, and Proof-of-

achievement Products. The Delta Pi Epsilon Journal, 41(2), 105-122. 

Μά
ριο
ς Σ

. Σ
τυ
λια
νίδ
ης



 

 419 

Wilhelm, W.J. (2000). Alchemy of the Oracle: The Delphi Technique. The Delta Pi Epsilon Journal, 

43(1), 6-26. 

Wilke, B.J. (1982). The Future of the General Instruction Physical Education Program in Higher 

Education: a Delphi study. Doctoral Dissertation, West Virginia University. Ann Arbor, 

MI: Dissertation Abstracts International. 

Wilkerson, D.˙ Manatt, R.˙ Rogers, M. & Maughan, R. (2000). Validation of Student, Principal, and 

Self-Ratings in 360
0
 Feedback for Teacher Evaluation. Journal of Personnel Evaluation in 

Education, 14(2), 179-192..  

Wilkins, P. (2000). Leading the Learning Society: the role of local education authorities. Educational 

Management and Administration, 28(3), 339-352. 

Williams, P. & Webb, C. (1994). The Delphi Technique: a methodological discussion. Journal of 

Advanced Nursing, 19, 180-186.  

Williamson, V. (1999). Innovation and Change in Professional Practice: a case study. Doctoral 

Dissertation. Curtin University of Technology. 

Woessmann, L. (2000). School Resources, Educational Institutions, and Student Performance: the 

international evidence. Kiel Institute of World Economics, University of Kiel, available: 

http://www.uni-kiel.de/ifw/pub/kap/2000/kap983.htm 

World Bank, (1999). Education Sector Strategy. Washington, DC: World Bank. 

World Bank, (2000). The Networking Revolution and the Developing World. Analysis report number 

00-215. 

World Bank, (2002). Globalization, Growth and Poverty: building an inclusive world economy. 

Washington, DC: World Bank. 

Worthen, B. R., & Sanders, J. R. (1987). Educational Evaluation: Alternative Approaches and 

Practical Guidelines. New York: Longman. 

Woudenberg, F. (1991). An Evaluation of Delphi. Technological Forecasting and Social Change, 40, 

131-150. 

Yin, R. (1994). Case study research: Design and methods. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 

Ziegler, E. (1995). A Delphi Study of American Schools’ Performance in Preparation of Students for 

the Twenty-First Century. Dissertation Abstracts International, 56(11A), 4243. 

Ziglio, E. (1996). The Delphi Method and its Contribution to Decision-making. In Adler, M. & 

Ziglio, E. (eds) (1996). Gazing into the Oracle: the Delphi method and its application to 

social policy and public health. London: Jessica Kingsley Publishers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μά
ριο
ς Σ

. Σ
τυ
λια
νίδ
ης

http://www.uni-kiel.de/ifw/pub/kap/2000/kap983.htm


 

 420 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Επιστολή – πρόσκληση για συμμετοχή στην έρευνα 
 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Εκπαιδευτικής Διοίκησης 

και Ανάπτυξης Προγραμμάτων (Εκπαιδευτική Διοίκηση) 

 

 

31 Οκτωβρίου 2002 

 

 

Κύριο/α 

________________________________ 

 

 

Αγαπητέ κύριε/α ___________________, 

 

Έχουμε ήδη εισέλθει σε μια εποχή όπου η ανάγκη για στρατηγική πρόγνωση και στοχασμό 

του μέλλοντος θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ αλλά και ζωτικής σημασίας για όλους εκείνους – 

άτομα, υπηρεσίες ή οργανισμούς - που συνειδητά επιλέγουν να κοιτάζουν μπροστά και να 

δημιουργούν οι ίδιοι το μέλλον, παρά να το περιμένουν απλώς να συμβεί. Διαμορφώνοντας μια 

δομημένη εποπτεία και αντίληψη για τα χρόνια που έρχονται και ανιχνεύοντας και ερμηνεύοντας 

πάνω σε συνεχή, συστηματική και ομαδική βάση τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά του μέλλοντος, ο 

άνθρωπος διασφαλίζει σημαντικά στρατηγικά πλεονεκτήματα και οφέλη. Ο στοχασμός για το τι είναι 

πιθανό να φέρει το αύριο μαζί του τον προετοιμάζει ώστε να είναι σε καλύτερη θέση να το 

αντιμετωπίσει, ενώ η ανάπτυξη των μηχανισμών της στοχαστικής πρόγνωσης του παρέχει τη 

δυνατότητα να πάρει ο ίδιος το μέλλον στα χέρια του και να το διαμορφώσει σύμφωνα με τις δικές 

του προσδοκίες και οράματα. 

 Στοχεύοντας ακριβώς στη διασφάλιση των πιο πάνω στρατηγικών πλεονεκτημάτων προς όφελος 

της κυπριακής εκπαίδευσης, διεξάγεται σχετική έρευνα σε επίπεδο διδακτορικής διατριβής μέσα στα 

πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος «Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ανάπτυξη Προγραμμάτων» 

του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Βασικός σκοπός της έρευνας 

είναι η στρατηγική πρόγνωση της μελλοντικής πορείας και εξέλιξης του κυπριακού σχολείου από 

τώρα μέχρι το έτος 2020, αξιοποιώντας την τεχνική πρόγνωσης Delphi. Ο τίτλος της έρευνας είναι: 

«Το σχολείο του μέλλοντος και το μέλλον του κυπριακού σχολείου μέχρι το 2020: πιθανά 

προβλήματα, στρατηγικές προληπτικής αντιμετώπισης, προγνώσεις για αλλαγές και εναλλακτικά 

σενάρια. Μια προσέγγιση εκπαιδευτικής πρόγνωσης τύπου Delphi».   

Σε αναγνώριση της εμπειρογνωμοσύνης και της μακρόχρονης εμπειρίας και εμπλοκής σας σε 

θέματα εκπαίδευσης, σας προτείνουμε να συμμετάσχετε στην έρευνα αυτή ως ένας από τους 40-50 

ειδικούς που θα συγκροτήσουν την ομάδα Delphi για τους σκοπούς της πιο πάνω έρευνας. Στην 

ομάδα αυτή θα προσκληθούν να συμμετάσχουν άτομα από την ανώτατη και ανώτερη ιεραρχία του 
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Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, εκπρόσωποι του Γραφείου Προγραμματισμού, 

πανεπιστημιακοί, εκπαιδευτικοί, εκπρόσωποι διαφόρων κοινωνικών φορέων που επηρεάζουν τη 

λήψη αποφάσεων στην εκπαίδευση, καθώς και άτομα με σημαντικές εμπειρίες στον τομέα της 

εκπαίδευσης. Τα άτομα που θα συγκροτήσουν την ομάδα Delphi θα έχουν την ευκαιρία να 

καταθέσουν ανώνυμα τις απόψεις τους, να πληροφορηθούν τις απόψεις των άλλων, και να κάνουν 

επανεκτιμήσεις στις αρχικές τους σκέψεις, εμπλεκόμενοι σε μια διαδικασία τριών γύρων. Κατά τη 

διαδικασία αυτή θα παρέχεται η δυνατότητα στον κάθε ένα να συμμετέχει στην έρευνα από το δικό 

του προσωπικό χώρο και σε χρόνο που θα επιλέγει ο ίδιος, αξιοποιώντας προς τούτο τη σύγχρονη 

τεχνολογία (διαδίκτυο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεομοιότυπο). 

Η συμμετοχή στον πρώτο γύρο θα απαιτήσει χρόνο ίσο περίπου με 20-30 λεπτά, ενώ η 

συμμετοχή στο δεύτερο και τρίτο γύρο εκτιμάται ότι θα απαιτήσει χρόνο που θα κυμαίνεται από 40-

50 λεπτά. Κατά τη διάρκεια του πρώτου γύρου που τοποθετείται μέσα στους μήνες Νοέμβριο και 

Δεκέμβριο ο κάθε συμμετέχων θα απαντήσει σε μερικές ερωτήσεις για το μέλλον του κυπριακού 

σχολείου μέσα στα πλαίσια είτε μιας ημιδομημένης ατομικής συνέντευξης είτε μιας ομαδικής 

συνέντευξης. Στο δεύτερο γύρο, ο οποίος τοποθετείται γύρω στον ερχόμενο Φεβρουάριο και Μάρτιο, 

οι ειδικοί θα κληθούν να απαντήσουν σε ένα ερωτηματολόγιο χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο 

(εναλλακτικές επιλογές το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή το τηλεομοιότυπο). Το ερωτηματολόγιο αυτό 

θα περιέχει τις βασικές δηλώσεις που θα προκύψουν από τις συνεντεύξεις του προηγούμενου γύρου, 

συνοδευόμενες με κατάλληλες κλίμακες για κρίση και αξιολόγησή τους. Στον τρίτο και τελευταίο 

γύρο που αναμένεται να διεξαχθεί τον ερχόμενο Απρίλιο και Μάιο, επίσης μέσω διαδικτύου, αφού 

γίνει μια ανατροφοδότηση για τα αποτελέσματα του προηγούμενου γύρου, θα δοθεί η ευκαιρία στους 

ειδικούς να δώσουν τις τελικές τους κρίσεις και εκτιμήσεις. Στο σημείο αυτό θα πρέπει επίσης να 

διευκρινιστεί ότι είναι αναγκαία η συμμετοχή του κάθε ειδικού και στους τρεις γύρους της έρευνας.  

Τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας αναμένεται να οδηγήσουν στη δημιουργία για πρώτη 

φορά μιας δεξαμενής σκέψεων και ιδεών για το μελλοντικό σχολείο στην Κύπρο, στην οποία θα 

περιλαμβάνονται πιθανά μελλοντικά προβλήματα και στρατηγικές προληπτικής αντιμετώπισής τους, 

προγνώσεις για πιθανές μελλοντικές αλλαγές, καθώς και εκτιμήσεις για την πιθανότητα και την 

επιθυμία πραγματοποίησης συγκεκριμένων σεναρίων. Οι ιδέες αυτές αναμένεται ότι θα είναι 

χρήσιμες και σημαντικές τόσο προς την κατεύθυνση της διαμόρφωσης μιας σύγχρονης εκπαιδευτικής 

πολιτικής για τα χρόνια που έρχονται όσο και προς την κατεύθυνση του σχεδιασμού και στρατηγικού 

προγραμματισμού της κυπριακής εκπαίδευσης σε βάθος χρόνου και με προοπτική στο μέλλον. 

Θεωρώντας ότι οι προσωπικές σας ιδέες και απόψεις θα είναι εξαιρετικά χρήσιμες και 

σημαντικές για την επίτευξη του πιο πάνω στόχου, ευελπιστούμε ότι θα βρείτε ενδιαφέρουσα τη 

συμμετοχή σας σε μια τέτοια διαδικασία και θα αποδεχτείτε τελικά την παρούσα πρόσκληση για 

συμμετοχή στην έρευνα. Μέσα στις επόμενες μέρες θα φροντίσουμε να επικοινωνήσουμε και 

τηλεφωνικά μαζί σας για να έχουμε την τελική απάντησή σας αλλά και για να δώσουμε οποιεσδήποτε 

διευκρινίσεις χρειάζονται. Εάν εν τω μεταξύ προκύψει ο,τιδήποτε που χρειάζεται άμεση διευκρίνιση 

είμαστε στη διάθεσή σας (τηλ. 99851825, τηλεομοιότυπο: 25421819, e-mail: 

stylmarios@cytanet.com.cy).  

 

Ευχαριστούμε θερμά για την προσοχή σας, 

 

 

Μάριος Στυλιανίδης              Πέτρος Πασιαρδής 

Υποψήφιος Διδάκτορας           Αναπληρωτής Καθηγητής 

                      Επόπτης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

Συνοδευτική επιστολή πρώτου γύρου 
 

 

15 Νοεμβρίου 2002 

 

Κύριε ______________, 

 

Σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης που σας είχαμε απευθύνει για 

συμμετοχή στην έρευνα με τίτλο «Το σχολείο του μέλλοντος και το μέλλον του κυπριακού σχολείου 

μέχρι το 2020». 

Όπως είναι γνωστό η έρευνα αυτή θα ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις γύρους. Ο πρώτος γύρος 

περιλαμβάνει ατομικές συνεντεύξεις με όλους τους συμμετέχοντες, η διάρκεια των οποίων δεν θα 

υπερβαίνει τα 25-30 λεπτά. Οι ερωτήσεις των  συνεντεύξεων θα περιστρέφονται βασικά γύρω από τα 

ακόλουθα θέματα: 

(1) Πιθανά προβλήματα στο μελλοντικό κυπριακό σχολείο και στρατηγικές προληπτικής 

αντιμετώπισής τους. 

(2) Πιθανές αλλαγές στο μελλοντικό κυπριακό σχολείο (δομές, διοίκηση, διδασκαλία, μάθηση, 

υποδομή, πόροι, σχέσεις σχολείου-κοινωνίας κ.ά.). 

(3) Επιπτώσεις στο κυπριακό σχολείο από μια πιθανή ένταξη στην Ε.Ε. 

(4) Επιπτώσεις στο κυπριακό σχολείο από μια πιθανή επίλυση του κυπριακού. 

Είναι σημαντικό να κατανοηθεί ότι μέσα από τη συζήτηση των πιο πάνω θεμάτων  δεν 

επιδιώκουμε ούτε να μαντέψουμε ούτε να προφητέψουμε το μέλλον. Επιδιώκουμε απλώς να 

κοιτάξουμε μπροστά, να ενεργοποιήσουμε τους μηχανισμούς της στοχαστικής πρόγνωσης και να 

στοχαστούμε σε βάθος χρόνου τι είναι πιθανό να συμβεί στο μέλλον, ώστε να είμαστε σε καλύτερη 

θέση να το αντιμετωπίσουμε. Μια τέτοια προσπάθεια, βέβαια, προϋποθέτει τη διαμόρφωση μιας 

δομημένης εποπτείας και αντίληψης για τα χρόνια που έρχονται, ανιχνεύοντας και ερμηνεύοντας 

συλλογικά και συστηματικά τα βασικά χαρακτηριστικά του μελλοντικού κυπριακού σχολείου.  

Θεωρούμε σκόπιμο στο σημείο αυτό να σας διαβεβαιώσουμε ότι σε όλα τα στάδια της έρευνας 

θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να διασφαλιστεί η ανωνυμία του κάθε συμμετέχοντα και 

η εμπιστευτικότητα όλων των πληροφοριών και δεδομένων. Όλα τα δεδομένα που θα συλλέγονται θα 

κωδικοποιούνται, ενώ πουθενά και σε κανένα στάδιο της έρευνας δεν θα αποκαλύπτεται η 

πραγματική πηγή τους. 

Με την ολοκλήρωση εξάλλου της έρευνας θα ετοιμαστεί μια συνοπτική περίληψη των βασικών 

ευρημάτων η οποία και θα κοινοποιηθεί σε όλους όσους θα συμμετάσχουν σ΄ αυτήν.  

Εντός των ημερών θα επικοινωνήσουμε ξανά μαζί σας για τη διευθέτηση του ραντεβού για την 

προσωπική συνέντευξη. Εάν εν τω μεταξύ προκύψει κάτι που χρειάζεται άμεση διευκρίνιση είμαστε 

στη διάθεσή σας (τηλ: 99851825, τηλεομοιότυπο: 25421819, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 

stylmarios@cytanet.com.cy). 

 

 

Με εκτίμηση, 

 

Μάριος Στυλιανίδης 

Υποψήφιος Διδάκτορας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

Συνοδευτική επιστολή δεύτερου γύρου 
 

 

3 Μαρτίου 2003 

 

Αγαπητέ κύριε _________, 

 

Έχουν περάσει μερικές εβδομάδες από τότε που έχετε λάβει μέρος στον πρώτο γύρο της 

έρευνας για το μελλοντικό σχολείο στην Κύπρο και θα θέλαμε με την ευκαιρία αυτή να σας 

ευχαριστήσουμε θερμά για τούτο. Ο γύρος αυτός έχει ολοκληρωθεί με 50 συνολικά ατομικές 

συνεντεύξεις η ανάλυση του περιεχομένου των οποίων έφερε στην επιφάνεια ένα πλήθος ιδεών και 

δηλώσεων για το μελλοντικό σχολείο στην Κύπρο.  

Τώρα αρχίζει ο δεύτερος γύρος της έρευνας που έχει ως βασική επιδίωξη την κρίση των 

δηλώσεων που προέκυψαν από όλους τους συμμετέχοντες με τη βοήθεια ερωτηματολογίου. Το 

ερωτηματολόγιο αυτό θα συμπληρωθεί μέσω του διαδικτύου στον ιστοχώρο που έχει δημιουργηθεί 

ειδικά για το σκοπό αυτό στη διεύθυνση: 

http://web.soe.ucy.ac.cy/delphi 

Αφού ενεργοποιήσετε τη διεύθυνση αυτή θα σας ζητηθεί ένας κωδικός για πρόσβαση στο 

ερωτηματολόγιο. Ο δικός σας κωδικός είναι: ............ Όταν πετύχετε πρόσβαση στο ερωτηματολόγιο 

θα βρείτε απλές οδηγίες που θα σας υποβοηθήσουν  να το συμπληρώσετε και να το αποστείλετε 

συμπληρωμένο μέσω του διαδικτύου.  

Για όσους από τους συμμετέχοντες δεν ήμασταν σίγουροι ότι έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, 

έχουμε φροντίσει ώστε να παραλάβουν και αντίγραφο του ερωτηματολογίου για να το 

συμπληρώσουν με το χέρι, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επιλογή του διαδικτύου. Σε μια 

τέτοια περίπτωση, όταν συμπληρωθεί το ερωτηματολόγιο, παρακαλούμε να μας σταλεί μέσω 

τηλεομοιότυπου στον αρ. 25421819. 

Αν παρ’ ελπίδα κανένας από τους πιο πάνω τρόπους δεν είναι βολικός για σας μη διστάσετε 

να επικοινωνήσετε μαζί μας για να προβούμε σε άλλες διευθετήσεις.  

Υπενθυμίζεται ότι οι συμμετέχοντες παραμένουν ανώνυμοι μεταξύ τους και κανένας δεν έχει 

πρόσβαση στις απόψεις του άλλου. Μοναδική πρόσβαση στις απόψεις αυτές έχει μόνο ο ερευνητής 

με βάση τη μεθοδολογία της τεχνικής Delphi που ακολουθείται, και αυτό για σκοπούς ανάλυσης και 

μόνο των αποτελεσμάτων, χωρίς πουθενά να γίνεται σύνδεση των απόψεων με ονόματα. 

Η τελευταία ημερομηνία για τη συμπλήρωση και αποστολή του ερωτηματολογίου σε μας, με 

έναν από τους τρόπους που περιγράφονται πιο πάνω, είναι η 20
η
  Μαρτίου 2003.  

Ελπίζουμε να βρείτε ενδιαφέρουσα τη συμμετοχή σας στην όλη διαδικασία. Είμαστε πάντοτε 

στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστεί [τηλ. 99851825, 25339029 (βράδυ), 

τηλεομοιότυπο: 25421819, e-mail:stylmarios@cytanet.com.cy].  

 

Σας ευχαριστούμε θερμά για την πολύτιμη συνεισφορά σας στην έρευνα, 

 

 

 

Μάριος Στυλιανίδης                Πέτρος Πασιαρδής 

 

Υποψήφιος Διδάκτορας             Αναπληρωτής Καθηγητής 

                         Επόπτης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

Έντυπο συνεντεύξεων πρώτου γύρου 

 

Όνομα:                   Ημερομηνία:                  Ώρα:  

 

Ερώτηση 1 

Ποιες συγκεκριμένες αλλαγές είναι πιθανό να επισυμβούν ή πρέπει να επισυμβούν στο κυπριακό 

σχολείο μέχρι το 2020;  

 

Ερώτηση 2 

Ποια πιστεύετε ότι είναι το σοβαρότερα προβλήματα-δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει το κυπριακό 

σχολείο μέχρι το 2020; Ποιες συγκεκριμένες στρατηγικές εισηγείστε για προληπτική αντιμετώπιση 

του κάθε προβλήματος; 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Ερ. 1 Ερ. 2 

Δομές-οργάνωση και διοίκηση (μακροεπίπεδο/μικροεπίπεδο)   

Διδασκαλία-μάθηση-αναλυτικά κλπ   

Υλικοτεχνική υποδομή-κτίρια-εξοπλισμός   

Τρόποι χρηματοδότησης-πόροι   

Εκπαιδευτικοί (κατάρτιση-στάτους)   

Μαθητές (συμπεριφορά-επίδοση)   

Σχέσεις σχολείου-οικογένειας ή σχολείου-κοινωνίας   

Σχέσεις σχολείου-κοινωνίας   

Π 

Α 

Ρ 

Α 

Γ 

Ο 

Ν. 

Ένταξη στην ΕΕ   

Επίλυση του κυπριακού   

Τεχνολογία-Κοινωνία της Πληροφορίας   

Παγκοσμιοποίηση (παγκ. αλληλοσύνδ. σε πολιτικό-πολιτιστικό-οικον. 

επίπ) 

  

   

   

 

1
ο
 σοβαρότερο πρόβλημα 

2
ο
 σοβαρότερο πρόβλημα 

 

Ερώτηση 3 

Ποιες γενικές στρατηγικές ή μέτρα εισηγείστε να παρθούν για προληπτική αντιμετώπιση του 

μέλλοντος στην εκπαίδευση (ώστε να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε τις 

εξελίξεις και τα χρόνια που έρχονται και να σχεδιάσουμε το μέλλον της εκπαίδευσης σε βάθος 

χρόνου) 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ  

Από το ΥΠΠ  

Από το Πανεπιστήμιο  

Από άλλους φορείς  

Από την κοινωνία  

  

Παρατηρήσεις: 

 

 

Συγκεκριμένες στρατηγικές 

προληπτικής αντιμετώπισης 
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  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

Ερωτηματολόγιο δεύτερου γύρου 

 

 

 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Εκπαιδευτικής Διοίκησης 

και Ανάπτυξης Προγραμμάτων (Εκπαιδευτική Διοίκηση) 

 

 

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΓΥΡΟΥ 

Το ερωτηματολόγιο αυτό περιέχει δηλώσεις που έχουν προκύψει από τις ατομικές συνεντεύξεις με τα 

50 άτομα που παίρνουν μέρος στην έρευνα. Αποτελείται από τέσσερα μέρη. Στο πρώτο μέρος του 

ερωτηματολογίου ζητούνται κάποια προσωπικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη στατιστική ανάλυση. 

Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται οι δηλώσεις που αφορούν στρατηγικές προληπτικής αντιμετώπισης του 

μέλλοντος του κυπριακού σχολείου, ενώ στο τρίτο μέρος οι δηλώσεις που αναφέρονται σε συγκεκριμένα 

προβλήματα ή δυσκολίες που πιστεύεται ότι θα αντιμετωπίσει το κυπριακό σχολείο μέχρι το έτος 2020. Στο 

τελευταίο μέρος παρουσιάζονται ομαδοποιημένες σε 4 κατηγορίες οι δηλώσεις που περιγράφουν προβλέψεις 

για συγκεκριμένες αλλαγές που ενδεχομένως να επισυμβούν και να επηρεάσουν το κυπριακό σχολείο από 

τώρα μέχρι το έτος 2020.  

Ο όρος «κυπριακό σχολείο» αναφέρεται στην οργανωμένη δημόσια εκπαίδευση της Κυπριακής 

Δημοκρατίας από το νηπιαγωγείο μέχρι και το λύκειο και συμπεριλαμβάνει τόσο το επίπεδο της σχολικής 

μονάδας όσο και το επίπεδο του εκπαιδευτικού συστήματος. 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Συμπληρώστε ή σημειώστε  όπως ταιριάζει σε κάθε περίπτωση 

 

1. Φύλο: 

     Άντρας      Γυναίκα 

 

2. Τίτλος σπουδών: 

     PhD        MA        ΒΑ        Άλλος: ------------------------------------------  

 

3. Θέση/Ιδιότητα: ------------------------------------------------------------------ 

 

 

Code: ..............       
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ  

Στο μέρος αυτό παρουσιάζονται 16 συγκεκριμένες στρατηγικές προληπτικής αντιμετώπισης του 

μέλλοντος που αφορούν το κυπριακό σχολείο. Χρησιμοποιώντας την κλίμακα 1-5 δείξετε πόσο αναγκαία 

θεωρείτε σήμερα την υλοποίηση της κάθε μιας στρατηγικής, κυκλώνοντας τον ανάλογο αριθμό κάθε φορά. Το 1 

σημαίνει «αναγκαία σε ελάχιστο βαθμό» και το 5 «αναγκαία σε  μέγιστο βαθμό». Οι άλλοι αριθμοί εκφράζουν 

ενδιάμεσες διαβαθμίσεις. 

 

Στρατηγικές προληπτικής αντιμετώπισης του μέλλοντος 

Βαθμός 

αναγκαιότητας 

1=ελάχιστος 

5=μέγιστος 

1. Δημιουργία μηχανισμού συστηματικής παρακολούθησης των εξελίξεων στα διεθνή 

εκπαιδευτικά κέντρα  

 1   2   3   4   5 

2. Παρακολούθηση του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζουν άλλες προηγμένες χώρες 

παρόμοια με τα δικά μας εκπαιδευτικά προβλήματα 

 1   2   3   4   5 

3. Ίδρυση μονάδας στρατηγικού σχεδιασμού και ανάπτυξης της εκπαίδευσης  1   2   3   4   5 

4. Ανάπτυξη μηχανισμών στρατηγικής πρόγνωσης του μέλλοντος του κυπριακού σχολείου 

πάνω σε συστηματική και επιστημονική βάση, τα αποτελέσματα του οποίου να 

χρησιμεύουν ως βάση για το στρατηγικό σχεδιασμό της εκπαίδευσης 

 1   2   3   4   5 

5. Δημιουργία «εθνικού συμβουλίου» παιδείας με αντιπροσώπευση όλων των εμπλεκόμενων 

φορέων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων όσον αφορά τις βασικές κατευθύνσεις της 

εκπαίδευσης  

 1   2   3   4   5 

6. Αναδιάρθρωση της διοικητικής δομής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού με την 

εισαγωγή σύγχρονων τρόπων οργάνωσης και διοίκησης 

 1   2   3   4   5 

7. Προτεραιότητα στην ανάπτυξη της εκπαιδευτικής έρευνας  1   2   3   4   5 

8. Επιστημονική ανάλυση, αξιολόγηση και ιεράρχηση των πραγματικών αναγκών του 

εκπαιδευτικού συστήματος  

 1   2   3   4   5 

9. Αναδόμηση του ΠΙ ώστε να καταστεί κέντρο παραγωγής και τεκμηρίωσης της 

εκπαιδευτικής πολιτικής 

 1   2   3   4   5 

10. Ανάπτυξη μηχανισμών στενής συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση για απρόσκοπτη 

εισαγωγή και αξιοποίηση τεχνογνωσίας και εμπειρογνωμοσύνης  

 1   2   3   4   5 

11. Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της εκπαίδευσης σε βάθος χρόνου, το οποίο να 

παρακολουθείται στενά και να αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα 

 1   2   3   4   5 

12. Εμπλοκή ολόκληρης της κοινωνίας σε ένα ανοικτό, συνεχή και συστηματικό διάλογο που 

να αποσκοπεί στη δημιουργία μιας δεξαμενής σκέψεων και ιδεών για την ανάπτυξη και 

βελτίωση του σχολείου 

 1   2   3   4   5 

13. Δημιουργία κλάδου σε κάποιο από τα κυπριακά πανεπιστήμια που να έχει ως αντικείμενο 

σπουδών τις επιστήμες του μέλλοντος (futures studies) όπως συμβαίνει με αρκετά 

πανεπιστήμια του εξωτερικού 

 1   2   3   4   5 

14. Στενή συνεργασία με οργανισμούς και πανεπιστήμια του εξωτερικού που έχουν αναπτύξει 

ερευνητικά κέντρα στρατηγικών προγνώσεων και μελέτης του μέλλοντος στον τομέα της 

εκπαίδευσης 

 1   2   3   4   5 

15. Δημιουργία σώματος «σοφών» στο οποίο να συμμετέχουν επίλεκτες προσωπικότητες με 

προσφορά στον τομέα της εκπαίδευσης, το οποίο να λειτουργεί συμβουλευτικά  παρά τω 

Υπουργώ 

 1   2   3   4   5 

16. Προώθηση νέων με υψηλά προσόντα και κατάρτιση στην ανώτατη ιεραρχία του 

Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 

 1   2   3   4   5 
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται 20 συγκεκριμένα προβλήματα ή δυσκολίες που εκτιμάται ότι θα 

αντιμετωπίσει το κυπριακό σχολείο στο μέλλον. Χρησιμοποιήστε την κλίμακα 1-5 για να δείξετε πόσες 

πιθανότητες υπάρχουν να εκδηλωθεί το κάθε πρόβλημα ή δυσκολία στο κυπριακό σχολείο από τώρα μέχρι το 

έτος 2020, κυκλώνοντας τον ανάλογο αριθμό κάθε φορά. Το 1 αντιπροσωπεύει τον ελάχιστο βαθμό πιθανότητας 

να εκδηλωθεί και το 5 το μέγιστο βαθμό πιθανότητας να εκδηλωθεί. Οι άλλοι αριθμοί εκφράζουν ενδιάμεσες 

διαβαθμίσεις. 

 

 

Μελλοντικές δυσκολίες και προβλήματα 

Βαθμός 

πιθανότητας 

1=ελάχιστος 

5=μέγιστος 

1. Δυσκολία προσαρμογής στις νέες συνθήκες και απαιτήσεις που θα συνεπάγεται η ένταξη 

της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

 1   2   3   4   5 

2. Δυσκολία προσαρμογής στις νέες συνθήκες που θα δημιουργήσει η ραγδαία εξέλιξη των 

τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 

 1   2   3   4   5 

3. Δυσκολία προσαρμογής στις νέες συνθήκες και απαιτήσεις που θα συνεπάγεται μια 

ενδεχόμενη κοινή συμβίωση Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων σε ένα ομόσπονδο 

κράτος 

 1   2   3   4   5 

4. Έξαρση φαινομένων όπως ο σοβινισμός, η μισαλλοδοξία, ο ρατσισμός και η ξενοφοβία 

μέσα στα σχολεία 

 1   2   3   4   5 

5. Έντονη κριτική σε ενδεχόμενα ανοίγματα του σχολείου στην τουρκοκυπριακή κοινότητα    1   2   3   4   5 

6. Κρίση γενικού φιλοσοφικού προσανατολισμού της εκπαίδευσης με βασικούς 

αντιμαχόμενους πόλους την ελληνοχριστιανική ταυτότητα, την ταυτότητα του Κύπριου 

πολίτη σε ένα ομόσπονδο ελληνοτουρκικό κράτος και την ταυτότητα του Ευρωπαίου 

παγκόσμιου πολίτη  

 1   2   3   4   5 

7. Δυσκολίες που σχετίζονται με την ύπαρξη ενός αρκετά υψηλού ποσοστού αλλόγλωσσων 

μαθητών από διάφορες χώρες 

 1   2   3   4   5 

8. Εμπόδια στην εισαγωγή σημαντικών μεταρρυθμίσεων από ένα ισχυρό εκπαιδευτικό 

συνδικαλιστικό κίνημα 

 1   2   3   4   5 

9. Μαθητική παραβατικότητα και βία στα σχολεία  1   2   3   4   5 

10. Σχολική αποτυχία και λειτουργικός αναλφαβητισμός  1   2   3   4   5 

11. Ψηφιακός αναλφαβητισμός  1   2   3   4   5 

12. Εξεύρεση πόρων για κάλυψη του τεράστιου οικονομικού κόστους που συνεπάγεται η 

συνεχής αγορά και αναβάθμιση του σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού και η συνεχής 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε αυτό 

 1   2   3   4   5 

13. Εξάπλωση των ναρκωτικών ουσιών μεταξύ των μαθητών  1   2   3   4   5 

14. Μεγάλο ποσοστό μαθητών που εγκαταλείπουν τα σχολεία  1   2   3   4   5 

15. Κλίμα έντονου ανταγωνισμού και αλληλοϋπόσκαψης μεταξύ ιδιωτικής και δημόσιας 

εκπαίδευσης 

 1   2   3   4   5 

16. Συνεχής μεταφορά σοβαρών προβλημάτων της κοινωνίας μέσα στα σχολεία  1   2   3   4   5 

17. Μετεξέλιξη του εκπαιδευτικού συστήματος σε ένα ισχυρό και δύσκαμπτο γραφειοκρατικό 

οργανισμό 

 1   2   3   4   5 

18. Αποξένωση του σχολείου από τη σύγχρονη κοινωνία και τις ανάγκες της  1   2   3   4   5 

19. Δημιουργία με τη βοήθεια και της σύγχρονης τεχνολογίας ανεξέλεγκτων δικτύων μάθησης 

και αγωγής έξω από το οργανωμένο σχολείο  

 1   2   3   4   5 

20. Εδραίωση ενός συστήματος παραπαιδείας  1   2   3   4   5 
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ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ 

Στο μέρος αυτό παρουσιάζονται οι δηλώσεις που αφορούν προβλέψεις για μελλοντικές αλλαγές στο 

κυπριακό σχολείο, ομαδοποιημένες ανάλογα με το περιεχόμενό τους στις ακόλουθες 4 βασικές κατηγορίες: α) 

Γενική Λειτουργία και Οργάνωση, β) Διδασκαλία και Μάθηση, γ) Υποδομή και Πόροι, και δ) Εκπαιδευτικό 

Δυναμικό. Χρησιμοποιήστε την κλίμακα 1-5 για να δείξετε πόσες πιθανότητες υπάρχουν να πραγματοποιηθεί η 

κάθε πρόβλεψη στο κυπριακό σχολείο από τώρα μέχρι το έτος 2020, κυκλώνοντας τον ανάλογο αριθμό κάθε φορά. 

Το 1 αντιπροσωπεύει τον ελάχιστο βαθμό πιθανότητας να πραγματοποιηθεί και το 5 το μέγιστο βαθμό πιθανότητας 

να πραγματοποιηθεί. Οι άλλοι αριθμοί εκφράζουν ενδιάμεσες διαβαθμίσεις. 

Στο ερωτηματολόγιο αυτό δεν εξετάζουμε την επιθυμία μας να συμβεί ή να μη συμβεί μια αλλαγή αλλά 

αποκλειστικά και μόνο την πιθανότητα που εκτιμούμε ότι υπάρχει για να συμβεί.  

 

Α. Γενική Λειτουργία και Οργάνωση 

 

Προβλέψεις 

Βαθμός 

πιθανότητας 

1=ελάχιστος 

5=μέγιστος 

1. Μεγέθυνση της ιδιωτικής εκπαίδευσης σε βάρος της δημόσιας  1   2   3   4   5 

2. Κλίμα έντονου ανταγωνισμού μεταξύ των σχολείων  1   2   3   4   5 

3. Ίδρυση και κλείσιμο ενός σχολείου σύμφωνα με τους νόμους της προσφοράς και της 

ζήτησης 

 1   2   3   4   5 

4. Εισαγωγή δεικτών μέτρησης της αποδοτικότητας σε όλα τα επίπεδα για όλα τα σχολεία  1   2   3   4   5 

5. Εκτενής δημόσια πληροφόρηση για τα αποτελέσματα και επιτεύγματα κάθε σχολείου  1   2   3   4   5 

6. Κατοχύρωση του δικαιώματος των γονιών να επιλέγουν το σχολείο στο οποίο θα φοιτήσει 

το παιδί τους 

 1   2   3   4   5 

7. Αγορά υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα για υπηρεσίες συναφείς με την εκπαίδευση (π.χ. 

επιμόρφωση και αξιολόγηση προσωπικού, αξιολόγηση σχολικών προγραμμάτων, 

συγγραφή εγχειριδίων, ανάπτυξη λογισμικού κ.ά.) 

 1   2   3   4   5 

8. Πολλαπλασιασμός των φορέων που λειτουργούν σχολεία και παρέχουν εκπαίδευση: 

δημόσιο, δήμοι, κοινότητες, εκκλησία, μη κερδοσκοπικοί και κερδοσκοπικοί οργανισμοί, 

εταιρείες, ιδιώτες κ.ά. 

 1   2   3   4   5 

9. Επικέντρωση του κράτους περισσότερο στο ρόλο του χρηματοδότη, του επόπτη και του 

ρυθμιστή της παροχής του εκπαιδευτικού αγαθού, και λιγότερο στο ρόλο του παροχέα της 

εκπαίδευσης  

 1   2   3   4   5 

10. Υποχρέωση όσων φορέων παρέχουν εκπαίδευση να ακολουθούν την εκπαιδευτική 

πολιτική και τα γενικά πλαίσια του αναλυτικού προγράμματος που καθορίζει το επίσημο 

κράτος 

 1   2   3   4   5 

11. Δημιουργία σχολείων που εξειδικεύονται σε ένα μόνο τομέα όπως μαθηματικά, ξένες 

γλώσσες, τεχνολογία, μουσική κ.α. 

 1   2   3   4   5 

12. Αυτονόμηση της σχολικής μονάδας με ανάθεση πολλών εξουσιών σε τοπικό επίπεδο  1   2   3   4   5 

13. Αναβάθμιση του ρόλου του διευθυντή και της διευθυντικής ομάδας του σχολείου  1   2   3   4   5 

14. Ενεργός εμπλοκή των γονιών στα σώματα διοίκησης του σχολείου  1   2   3   4   5 

15. Δημιουργία διοικητικών συμβουλίων που αναλαμβάνουν την ευθύνη της διακυβέρνησης 

των σχολείων με τη συμμετοχή του διευθυντή, εκπροσώπων των εκπαιδευτικών, των 

γονιών και της τοπικής κοινότητας 

 1   2   3   4   5 

16. Θεσμοθέτηση της υποχρέωσης για ετοιμασία ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για κάθε 

σχολείο πάνω σε ετήσια βάση 

 1   2   3   4   5 

17. Στρατηγικός προγραμματισμός σε επίπεδο σχολικής μονάδας  1   2   3   4   5 

18. Προγράμματα προετοιμασίας των γονιών ώστε να είναι σε θέση να αναλάβουν αυξημένες 

ευθύνες στη διακυβέρνηση των σχολείων 

 1   2   3   4   5 

19. Κατάργηση των ξεχωριστών διευθύνσεων δημοτικής, μέσης και τεχνικής εκπαίδευσης και 

δημιουργία ενιαίων διατμηματικών διευθύνσεων προγραμματισμού, έρευνας, αναλυτικών 

προγραμμάτων, υλικοτεχνικής υποδομής, αξιολόγησης κλπ 

 1   2   3   4   5 
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Προβλέψεις 

Βαθμός 

πιθανότητας 

1=ελάχιστος 

5=μέγιστος 

20. Επέκταση των ωρών λειτουργίας του σχολείου μέχρι το απόγευμα  1   2   3   4   5 

21. Αύξηση των συνολικών ημερών λειτουργίας του σχολείου κατά έτος   1   2   3   4   5 

22. Λειτουργία σε προαιρετική βάση θερινού σχολείου το καλοκαίρι  1   2   3   4   5 

23. Μετακίνηση της ώρας έναρξης λειτουργίας των σχολείων ώστε αυτά να ξεκινούν 

αργότερα το πρωί τη λειτουργία τους  

 1   2   3   4   5 

24. Λειτουργία του σχολείου και τις διακοπές με εργοδότηση παιδαγωγών, καλλιτεχνών, 

γυμναστών κ.ά , με δραστηριότητες αθλητικές, καλλιτεχνικές, θέατρο, μπαλέτο κ.ά.  

 1   2   3   4   5 

25. Εισαγωγή έγκυρου συστήματος για αξιολόγηση και αποτίμηση του έργου που επιτελείται 

κατά σχολική μονάδα 

 1   2   3   4   5 

26. Διασύνδεση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών  1   2   3   4   5 

27. Θεσμοθέτηση της ευθύνης του σχολείου να λογοδοτεί δημόσια για τα αποτελέσματα  1   2   3   4   5 

28. Μετατροπή των σημερινών επιθεωρητών σε συμβούλους διδακτικής και επαγγελματικής 

ανάπτυξης 

 1   2   3   4   5 

29. Δημιουργία σώματος αξιολογητών της εκπαίδευσης με αυξημένα προσόντα και κύρος  1   2   3   4   5 

30. Μηχανισμοί ελέγχου και πιστοποίησης της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης  1   2   3   4   5 

31. Αξιολόγηση από εξωτερικούς ανεξάρτητους φορείς των νέων προγραμμάτων και των 

καινοτομιών που εφαρμόζονται  

 1   2   3   4   5 

32. Διαχωρισμός της αξιολόγησης προσωπικού για σκοπούς προαγωγής από την αξιολόγηση 

της σχολικής μονάδας 

 1   2   3   4   5 

33. Προγράμματα επιστημονικής κατάρτισης συμβούλων και αξιολογητών  1   2   3   4   5 

34. Επανασχεδιασμός του παραδοσιακού σχολείου έτσι που να συμβαδίζει πληρέστερα με τη 

ψηφιακή κοινωνία της πληροφορίας 

 1   2   3   4   5 

35. Ανακάλυψη τρόπων και πρακτικών που εναρμονίζουν  την παιδαγωγική του σχολείου με 

την ψηφιακή τεχνολογία των πολυμέσων 

 1   2   3   4   5 

36. Δίκτυα επικοινωνίας και μάθησης μεταξύ σπιτιού και σχολείου  1   2   3   4   5 

37. Δίκτυα επικοινωνίας και μάθησης μεταξύ σχολείων σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο  1   2   3   4   5 

38. Δημιουργία εικονικών σχολείων (virtual schools) που λειτουργούν παράλληλα και 

ενισχυτικά προς τα κανονικά σχολεία 

 1   2   3   4   5 

39. Αξιοποίηση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για αμφίδρομη επικοινωνία γονιών και 

εκπαιδευτικών και συστηματική ενημέρωση των πρώτων για την πρόοδο και τις επιδόσεις 

των παιδιών τους  

 1   2   3   4   5 

40. Μετακίνηση από το μοντέλο του ενός υπολογιστή στην τάξη στο μοντέλο του ενός 

υπολογιστή παλάμης ανά μαθητή 

 1   2   3   4   5 

41. Αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας για σκοπούς εκπαιδευτικής διοίκησης  1   2   3   4   5 

42. Εμπέδωση μιας κουλτούρας που προάγει το συνεχή πειραματισμό και την καινοτομία  1   2   3   4   5 

43. Ανάδειξη του σχολείου σε οργανισμό μέσα στον οποίο δάσκαλοι και μαθητές μαθαίνουν, 

πειραματίζονται και βελτιώνονται συνεχώς  

 1   2   3   4   5 

44. Δημιουργία φορέα σχεδιασμού, εισαγωγής και στήριξης καινοτομιών  1   2   3   4   5 

45. Εκτενείς διασυνδέσεις των σχολείων με ερευνητικά και πανεπιστημιακά κέντρα  1   2   3   4   5 

46. Δημιουργία εξειδικευμένων κέντρων υποστήριξης της διδασκαλίας και της μάθησης   1   2   3   4   5 

47. Λειτουργία πρότυπων πειραματικών σχολείων  1   2   3   4   5 

48. Άνοιγμα των εγκαταστάσεων του σχολείου στην τοπική κοινότητα για πλήρη αξιοποίηση  1   2   3   4   5 

49. Ανάδειξη του σχολείου σε πνευματικό κέντρο της τοπικής κοινότητας  1   2   3   4   5 

50. Ευρεία εκτίμηση και αναγνώριση του σχολικού έργου από την κοινωνία   1   2   3   4   5 

51. Συστηματική αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του σχολείου για τη διαβίου εκπαίδευση 

των πολιτών 

 1   2   3   4   5 

52. Θεσμοθετημένη εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας στη λειτουργία του σχολείου  1   2   3   4   5 
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Προβλέψεις 

Βαθμός 
πιθανότητας 

1=ελάχιστος 

5=μέγιστος 

53. Νέες μορφές συνεργασίας και επικοινωνίας σχολείου και οικογένειας ή σχολείου και 

κοινότητας με την αξιοποίηση του διαδικτύου  

 1   2   3   4   5 

54. Εισαγωγή προγραμμάτων γονικής εκπαίδευσης με κέντρο το σχολείο  1   2   3   4   5 

55. Προώθηση από το σχολείο συνεταιριστικών δράσεων με κοινοτικούς και πολιτιστικούς 

φορείς καθώς και άτομα δημιουργούς 

 1   2   3   4   5 

56. Δημιουργία κεντρικού φορέα που να συντονίζει τη συνεργασία Ελληνοκυπριακών και 

Τουρκοκυπριακών σχολείων 

 1   2   3   4   5 

57. Δημιουργία μεικτών επιτροπών που επεξεργάζονται συγκεκριμένα μέτρα οικοδόμησης 

εμπιστοσύνης στον τομέα της εκπαίδευσης 

 1   2   3   4   5 

58. Δημιουργία μεικτών σχολείων με Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους μαθητές  1   2   3   4   5 

59. Ανάληψη πρωτοβουλιών από το σχολείο για σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ των δύο 

κοινοτήτων 

 1   2   3   4   5 

60. Ταυτόχρονη εισαγωγή συγκεκριμένων μέτρων στα δύο εκπαιδευτικά συστήματα για 

οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης 

 1   2   3   4   5 

61. Εξωτερικές πιέσεις για σύγκλιση με το ευρωπαϊκό σχολείο  1   2   3   4   5 

62. Σημαντικές συνεργασίες και ανταλλαγές με ευρωπαϊκά σχολεία σε όλους τους τομείς  1   2   3   4   5 

63. Διαμόρφωση κοινής ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής για πολλά επιμέρους θέματα της 

εκπαίδευσης που είναι δεσμευτική για τις χώρες μέλη 

 1   2   3   4   5 

64. Καθιέρωση κοινών δεικτών σύγκρισης και αξιολόγησης της ποιότητας των ευρωπαϊκών 

εκπαιδευτικών συστημάτων 

 1   2   3   4   5 

65. Συνεχής έλεγχος της ποιότητας του κυπριακού σχολείου από ευρωπαϊκούς φορείς  1   2   3   4   5 

66. Δημιουργία φορέα που συντονίζει την προσπάθεια σύγκλισης του κυπριακού σχολείου με 

τα ισχύοντα στο ευρωπαϊκό σχολείο 

 1   2   3   4   5 

67. Εγκαθίδρυση δικτύων συνεργασίας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας και εμπειρογνωμοσύνης 

με χώρες της Ευρώπης 

 1   2   3   4   5 

68. Δημιουργία πολλών διαπολιτισμικών σχολείων  1   2   3   4   5 

69. Πρόσκτηση τέτοιας δύναμης από τις εκπαιδευτικές οργανώσεις που τους επιτρέπει να 

επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη λήψη σημαντικών αποφάσεων που αφορούν την 

εκπαίδευση 

 1   2   3   4   5 

70. Σοβαρές τριβές και διαμάχες μεταξύ εκπαιδευτικών, γονιών και κυβέρνησης  1   2   3   4   5 

71. Αχρήστευση αξιόλογων μεταρρυθμίσεων λόγω ισχυρών αντιστάσεων των εκπαιδευτικών 

στην προσπάθειά τους να διασφαλίσουν κεκτημένα 

 1   2   3   4   5 

72. Έλλειψη εμπειρογνωμοσύνης και τεχνογνωσίας στην εισαγωγή και διαχείριση αλλαγών  1   2   3   4   5 

73. Μετατροπή του εκπαιδευτικού συστήματος σε μια ισχυρή και δύσκαμπτη γραφειοκρατία  1   2   3   4   5 

74. Πολύπλοκοι κανονισμοί που προκαλούν δυσλειτουργία στην οργάνωση και διοίκηση του 

εκπαιδευτικού συστήματος και των σχολείων 

 1   2   3   4   5 

75. Συγκεντρωτισμός και ευθυνοφοβία στο επίπεδο λήψης αποφάσεων  1   2   3   4   5 

76. Πολύπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες στο επίπεδο λήψης αποφάσεων  1   2   3   4   5 

77. Ισχυρές πιέσεις για ομοιομορφία σε όλα τα σχολεία  1   2   3   4   5 

78. Διοίκηση που στηρίζεται σε πληθώρα εγκυκλίων από πάνω προς τα κάτω  1   2   3   4   5 

79. Ανεξέλεγκτη δημιουργία πολλαπλών δικτύων μάθησης που ελέγχονται από διάφορους 

φορείς έξω από το χώρο του οργανωμένου σχολείου 

 1   2   3   4   5 

80. Αδυναμία του κράτους να ελέγξει και να εποπτεύσει τα πολλαπλά δίκτυα μάθησης που 

δημιουργούνται έξω από το οργανωμένο σχολείο 

 1   2   3   4   5 

81. Γενική απογοήτευση από τo σχολείο ως χώρο αγωγής και διάπλασης της προσωπικότητας  1   2   3   4   5 

82. Έξαρση των φαινομένων βίας και χουλιγκανισμού στα σχολεία  1   2   3   4   5 

83. Χρήση ναρκωτικών ουσιών από ένα σημαντικό ποσοστό μαθητών  1   2   3   4   5 

84. Μη ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από ένα σημαντικό ποσοστό μαθητών  1   2   3   4   5 
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Προβλέψεις 

Βαθμός 

πιθανότητας 

1=ελάχιστος 

5=μέγιστος 

85. Ελεύθερη πρόσβαση χωρίς εξετάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση  1   2   3   4   5 

86. Δημιουργία σχολείων δεύτερης ευκαιρίας για μαθητές που αποτυγχάνουν να 

ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

 1   2   3   4   5 

87. Δημιουργία σχολείων για προικισμένα παιδιά  1   2   3   4   5 

88. Ένταξη της προδημοτικής στην υποχρεωτική βασική εκπαίδευση  1   2   3   4   5 

89. Προσμέτρηση των αποτελεσμάτων των ενιαίων εξετάσεων στα λύκεια και για σκοπούς 

εισαγωγής στα πανεπιστήμια 

 1   2   3   4   5 

90. Εισαγωγή του θεσμού των σχολικών λεωφορείων στα αστικά κέντρα για κυκλοφοριακή 

αποσυμφόρηση 

 1   2   3   4   5 

 

Β. Διδασκαλία και Μάθηση 

 

Προβλέψεις 

Βαθμός 

πιθανότητας 

1=ελάχιστος 

5=μέγιστος 

1. Αναδόμηση των αναλυτικών προγραμμάτων έτσι που να ικανοποιούν περισσότερο τις 

ανάγκες της αγοράς εργασίας και τις μελλοντικές ανάγκες εργοδότησης κατά κλάδο και 

τομέα παραγωγής  

 1   2   3   4   5 

2. Εισαγωγή προγραμμάτων για ανάπτυξη στους μαθητές του πνεύματος της 

επιχειρηματικότητας 

 1   2   3   4   5 

3. Εισαγωγή μαθήματος με αντικείμενο τη διαχείριση της πληροφορίας  1   2   3   4   5 

4. Παιδαγωγική αυτονομία του σχολείου στην επιλογή των διδακτικών μεθοδολογικών 

προσεγγίσεων 

 1   2   3   4   5 

5. Παιδαγωγική αυτονομία του σχολείου στην ανάπτυξη προγραμμάτων σύμφωνα με τις 

ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών του 

 1   2   3   4   5 

6. Παιδαγωγική αυτονομία του σχολείου στην επιλογή των διδακτικών εγχειριδίων και άλλου 

μαθησιακού υλικού 

 1   2   3   4   5 

7. Αναδόμηση των αναλυτικών προγραμμάτων έτσι που να επιτυγχάνεται η διαθεματική 

προσέγγιση της ύλης 

 1   2   3   4   5 

8. Ισορροπημένη κατανομή των μαθημάτων με πιο ξεκούραστα και ευχάριστα για τους 

μαθητές μαθήματα το απόγευμα 

 1   2   3   4   5 

9. Έμφαση στην εισαγωγή προγραμμάτων συναισθηματικής, κοινωνικής και ηθικής 

ανάπτυξης των μαθητών 

 1   2   3   4   5 

10. Παροχή χρόνου για συμπλήρωση της κατοίκον εργασίας των μαθητών από το σχολείο  1   2   3   4   5 

11. Έμφαση στην εξασφάλιση της δυνατότητας επιλογής μαθημάτων και δραστηριοτήτων από 

τους μαθητές 

 1   2   3   4   5 

12. Έμφαση σε αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες όπως κολύμπι, τένις, θέατρο, 

χορός, μπαλέτο κ.ά. 

 1   2   3   4   5 

13. Εισαγωγή εθνικών επιπέδων και δεικτών αξιολόγησης κατά μάθημα   1   2   3   4   5 

14. Κοινά τεστ και εξετάσεις για όλους τους μαθητές σε συγκεκριμένες ηλικίες   1   2   3   4   5 

15. Συνδυασμός πολλών μορφών αξιολόγησης του μαθητή (τεστ, αυτοαξιολόγηση, φάκελος 

επιτευγμάτων που περιγράφει τις δυνατότητες, ικανότητες και επιτυχίες) 

 1   2   3   4   5 

16. Τέστ αξιολόγησης των διαφορετικών μορφών νοημοσύνης σύμφωνα με τη θεωρία της 

πολλαπλής νοημοσύνης 

 1   2   3   4   5 

17. Σύστημα αναλυτικής περιγραφικής αξιολόγησης των μαθητών από το δημοτικό μέχρι το 

λύκειο 

 1   2   3   4   5 
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Προβλέψεις 

Βαθμός 
πιθανότητας 

1=ελάχιστος 

5=μέγιστος 

18. Ανασχεδιασμός των προγραμμάτων έτσι που να συνάδουν με τις νέες τεχνολογίες 

πληροφορικής και πολυμέσων 

 1   2   3   4   5 

19. Αντικατάσταση των βιβλίων με ηλεκτρονικά κείμενα  1   2   3   4   5 

20. Αντικατάσταση των τετραδίων με υπολογιστές παλάμης που λειτουργούν και ως 

βιντεοτηλέφωνα για συνομιλία πρόσωπο με πρόσωπο 

 1   2   3   4   5 

21. Αντικατάσταση του συμβατού πίνακα με ψηφιακή γιγαντοοθόνη (e-board) που είναι 

συνδεδεμένη με το φορητό υπολογιστή του δασκάλου 

 1   2   3   4   5 

22. Εισαγωγή τεχνολογιών που μετατρέπουν κείμενα σε φωνή και αντίστροφα  1   2   3   4   5 

23. Εισαγωγή τεχνολογιών που μεταφράζουν αυτόματα διαφορετικές γλώσσες  1   2   3   4   5 

24. Εφοδιασμός κάθε μαθητή με ατομικούς υπολογιστές παλάμης οι οποίοι έχουν τη 

δυνατότητα να συνδέονται ασύρματα με κεντρικούς υπολογιστές και να κατεβάζουν 

ψηφιακά βιβλία, εργασίες, διαγωνίσματα κλπ 

 1   2   3   4   5 

25. Δυνατότητες τηλεμάθησης και τηλεδιδασκαλίας σε κάθε σχολείο  1   2   3   4   5 

26. Αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η τεχνολογία της ψηφιακής διαδραστικής 

τηλεόρασης που συνδυάζει τις δυνατότητες του διαδικτύου και της τηλεόρασης 

 1   2   3   4   5 

27. Προγράμματα εξατομικευμένης βοήθειας σε αδύνατους μαθητές μέσω διαδικτύου που 

προσφέρονται στο σπίτι κατά τον ελεύθερό τους χρόνο 

 1   2   3   4   5 

28. Ουσιαστική στροφή από το ρόλο του δασκάλου ως προμηθευτή πληροφοριών στο ρόλο του 

διευκολυντή και συντονιστή της μάθησης 

 1   2   3   4   5 

29. Προσαρμογή του μαθησιακού περιβάλλοντος σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες και 

ικανότητες του κάθε μαθητή 

 1   2   3   4   5 

30. Δημιουργία ενός μαθησιακού περιβάλλοντος που δεν αφήνει καμιά θέση στην ανωνυμία 

του μαθητή 

 1   2   3   4   5 

31. Συνεχής παραγωγή νέων βελτιωμένων διδακτικών βιβλίων  1   2   3   4   5 

32. Αναδόμηση των προγραμμάτων έτσι που να προάγουν και να καλλιεργούν περισσότερο  τις 

ανθρωπιστικές αξίες και τον πολιτισμό 

 1   2   3   4   5 

33. Συγκεκριμένα προγράμματα για καλύτερη προετοιμασία του μαθητή στην ενάσκηση του 

μελλοντικού του ρόλου ως ενεργού πολίτη 

 1   2   3   4   5 

34. Σημαντική αύξηση του χρόνου μάθησης των μαθητών έξω από τις εγκαταστάσεις του 

σχολείου με επισκέψεις σε συγκεκριμένους χώρους της κοινότητας που αποτελούν πηγές 

μάθησης 

 1   2   3   4   5 

35. Άνοιγμα των τάξεων για ελεύθερη παρακολούθηση των μαθημάτων από τρίτους  1   2   3   4   5 

36. Έμφαση σε προγράμματα που προάγουν τη συνεργατική μάθηση και την κοινωνική 

συμπερίληψη και ενσωμάτωση του μαθητή 

 1   2   3   4   5 

37. Υποχρεωτική εκμάθηση της τουρκικής γλώσσας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση  1   2   3   4   5 

38. Προαιρετική εκμάθηση της τουρκικής γλώσσας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση  1   2   3   4   5 

39. Αξιοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για παρακολούθηση μαθημάτων εκμάθησης 

της τουρκικής γλώσσας 

 1   2   3   4   5 

40. Εξέταση όλων των εγχειριδίων από κοινή ελληνοτουρκική επιτροπή για εντοπισμό και 

αφαίρεση στοιχείων που προάγουν τη μισαλλοδοξία, και το ρατσισμό  

 1   2   3   4   5 

41. Ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης εθνικιστικών συγκρούσεων και διενέξεων  1   2   3   4   5 

42. Ανάπτυξη προγραμμάτων που προάγουν και καλλιεργούν την κοινή ταυτότητα και 

συνείδηση του Κύπριου πολίτη 

 1   2   3   4   5 

43. Καθιέρωση ευρωπαϊκών διπλωμάτων πιστοποίησης βασικών μαθητικών δεξιοτήτων   1   2   3   4   5 
44. Έμφαση στην ανάπτυξη προγραμμάτων που εμπεδώνουν το σεβασμό της ιδιαιτερότητας 

και της διαφορετικότητας του άλλου 
 1   2   3   4   5 

45. Σημαντική συμμετοχή μαθητών σε διασυνοριακά προγράμματα εκπαίδευσης εξ 
αποστάσεως 

 1   2   3   4   5 

46. Αυξημένες ώρες διδασκαλίας των ξένων γλωσσών και πολιτισμών  1   2   3   4   5 
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Προβλέψεις 

Βαθμός 
πιθανότητας 

1=ελάχιστος 

5=μέγιστος 

47. Κοινή παραγωγή διδακτικών βιβλίων για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες σε συγκεκριμένα 

μαθήματα  

 1   2   3   4   5 

48. Αύξηση των προγραμμάτων που αποσκοπούν στην ενδυνάμωση της κοινής ταυτότητας και 

συνείδησης του Ευρωπαίου πολίτη  

 1   2   3   4   5 

49. Κυριαρχία παραδοσιακών μεθόδων διδασκαλίας  1   2   3   4   5 

50. Συντηρητισμός στην οργάνωση του μαθησιακού περιβάλλοντος  1   2   3   4   5 

51. Ελάχιστες διαφοροποιήσεις στην εισαγωγή νέων μαθημάτων και προγραμμάτων  1   2   3   4   5 

52. Πολύπλοκες οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων  1   2   3   4   5 

53. Αναλυτικά προγράμματα με πολλές δεσμευτικές λεπτομέρειες για τους διδάσκοντες  1   2   3   4   5 

54. Πολύπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες στην αξιολόγηση των μαθητών  1   2   3   4   5 

55. Χρήση των ίδιων διδακτικών βιβλίων από όλα τα σχολεία  1   2   3   4   5 

56. Ποικίλες διευθετήσεις δικτύων μάθησης έξω από το σχολείο είτε κατά ομάδες είτε ατομικά  1   2   3   4   5 

57. Ανεξέλεγκτη ανάπτυξη δικτύων και προγραμμάτων βασισμένων στις νέες τεχνολογίες που 

προσφέρουν μάθηση ατομικά ή σε ομάδες, χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία 

του μαθητή στο σχολείο 

 1   2   3   4   5 

58. Ανάπτυξη του θεσμού του οικοσχολείου (home school) με αρκετά παιδιά να μη φοιτούν σε 

κανονικά  σχολεία αλλά να συμμετέχουν από το σπίτι τους μέσω του διαδικτύου σε 

οργανωμένα προγράμματα μάθησης που αναπτύσσουν διάφοροι φορείς 

 1   2   3   4   5 

59. Συχνές διακοπές μαθημάτων λόγω προβλημάτων πειθαρχίας  1   2   3   4   5 

60. Μείωση του ωφέλιμου διδακτικού χρόνου λόγω συχνών παρατηρήσεων για θέματα 

πειθαρχίας 

 1   2   3   4   5 

61. Μετατροπή του μαθήματος των θρησκευτικών σε μάθημα θρησκειολογίας λόγω μεγάλου 

ποσοστού αλλόθρησκων μαθητών 

 1   2   3   4   5 

62. Κατάργηση του μαθήματος των θρησκευτικών λόγω μεγάλου ποσοστού αλλόθρησκων 

μαθητών 

 1   2   3   4   5 

63. Μετατροπή του μαθήματος των θρησκευτικών σε προαιρετικό λόγω μεγάλου ποσοστού 

αλλόθρησκων μαθητών 

 1   2   3   4   5 

64. Αξιοποίηση των νέων θεωριών της μάθησης για πολλαπλές νοημοσύνες με την εισαγωγή 

προγραμμάτων και δραστηριοτήτων που ικανοποιούν πολλά είδη νοημοσύνης 

 1   2   3   4   5 

 

 

Γ. Υποδομή και Πόροι 

 

Προβλέψεις 

Βαθμός 
πιθανότητας 

1=ελάχιστος 

5=μέγιστος 

1. Διαφήμιση από τα σχολεία για προσέλκυση περισσότερων μαθητών  1   2   3   4   5 

2. Σημαντικές χορηγίες, δωρεές και υποτροφίες από μη κυβερνητικούς φορείς  1   2   3   4   5 

3. Σύστημα κρατικής επιχορήγησης των διδάκτρων σε ιδιωτικά σχολεία   1   2   3   4   5 

4. Ελεγχόμενη διαφήμιση στους σχολικούς χώρους για ενίσχυση των πόρων  1   2   3   4   5 

5. Χρηματοδότηση από το κράτος επί ίσοις όροις όλων των φορέων που παρέχουν 

εκπαίδευση: δημόσιων, ημιδημόσιων, ιδιωτικών κλπ  

 1   2   3   4   5 

6. Επιβολή διδάκτρων σε όλα τα σχολεία με ταυτόχρονο σύστημα απαλλαγών σύμφωνα με 

εισοδηματικά κριτήρια 

 1   2   3   4   5 

7. Ανάθεση της ευθύνης για την ετοιμασία του προϋπολογισμού τοπικά σε κάθε σχολείο  1   2   3   4   5 

8. Δημιουργία κεντρικού φορέα για έλεγχο και έγκριση των προϋπολογισμών κάθε σχολείου  1   2   3   4   5 

9. Λήψη αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο για την κατανομή των πόρων ανάλογα και με τις 

ιδιαιτερότητες κάθε σχολείου 

 1   2   3   4   5 
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Προβλέψεις 

Βαθμός 

πιθανότητας 

1=ελάχιστος 

5=μέγιστος 

10. Δυνατότητες σημαντικής ενίσχυσης των πόρων του σχολείου σε τοπικό επίπεδο  1   2   3   4   5 

11. Ανάθεση των αρμοδιοτήτων των σημερινών σχολικών εφορειών στην τοπική αυτοδιοίκηση 

των δήμων και των κοινοτήτων 

 1   2   3   4   5 

12. Σημαντικές επενδύσεις για αναβάθμιση της ποιότητας των κτιρίων και του εξοπλισμού  1   2   3   4   5 

13. Λειτουργία κλειστής αίθουσας πολλαπλής χρήσης σε όλα τα σχολεία  1   2   3   4   5 

14. Πρόγραμμα κατεδάφισης αρκετών παλιών σχολικών κτιρίων και ανέγερσης καινούριων με 

σύγχρονες προδιαγραφές σχολικής αρχιτεκτονικής 

 1   2   3   4   5 

15. Δημιουργία της απαραίτητης υποδομής για παροχή γεύματος το μεσημέρι  1   2   3   4   5 

16. Δημιουργία της απαραίτητης υποδομής για ξεκούραση και ψυχαγωγία των μαθητών  1   2   3   4   5 

17. Εγκατάσταση συστημάτων κλιματισμού για τους καλοκαιρινούς μήνες  1   2   3   4   5 

18. Λειτουργία εκπαιδευτικής πισίνας σε κάθε μεγάλο σχολικό κτίριο  1   2   3   4   5 

19. Λειτουργία εξειδικευμένων αιθουσών για κάθε μάθημα με το απαραίτητο μαθησιακό υλικό  1   2   3   4   5 

20. Μηχανισμοί λογοδοσίας για όσους διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα   1   2   3   4   5 

21. Αξιολόγηση της επάρκειας της υλικοτεχνικής υποδομής από εξωτερικούς φορείς  1   2   3   4   5 

22. Διεκδίκηση και όχι απονομή των πόρων μέσα από διαδικασίες που απαιτούν αρχική 

τεκμηρίωση και τελική λογοδότηση 

 1   2   3   4   5 

23. Μετασχηματισμός όλων των χώρων ώστε να είναι λειτουργικοί για την αξιοποίηση των 

νέων τεχνολογιών 

 1   2   3   4   5 

24. Πίεση για εξεύρεση των τεράστιων κονδυλίων που απαιτεί η αγορά και συνεχής 

αναβάθμιση των σύγχρονων συστημάτων πληροφορικής και πολυμέσων 

 1   2   3   4   5 

25. Δημιουργία εργαστηρίων εικονικής πραγματικότητας και προσομοίωσης   1   2   3   4   5 

26. Δημιουργία υπηρεσίας πιστοποίησης και προτυποποίησης εκπαιδευτικού λογισμικού   1   2   3   4   5 

27. Σημαντικές επενδύσεις στον τομέα του σχεδιασμού και της εισαγωγής καινοτομιών  1   2   3   4   5 

28. Σημαντική αύξηση των επενδύσεων στην προδημοτική και δημοτική εκπαίδευση για 

σκοπούς πρόληψης και μείωσης του αναλφαβητισμού 

 1   2   3   4   5 

29. Δημιουργία σχολικής υποδομής που διευκολύνει την άμεση πρόσβαση σε κάθε μορφή 

πληροφόρησης και μάθησης 

 1   2   3   4   5 

30. Δημιουργία σύγχρονης δικτυωμένης βιβλιοθήκης σε κάθε σχολείο  1   2   3   4   5 

31. Θεσμοθέτηση της εθελοντικής προσφοράς εργασίας από γονείς σε δραστηριότητες του 

σχολείου 

 1   2   3   4   5 

32. Γενναιόδωρη οικονομική στήριξη των σχολείων από τοπικούς οργανισμούς και άτομα  1   2   3   4   5 

33. Ανάληψη από το σχολείο ερευνών για επίλυση σημαντικών προβλημάτων της κοινότητας 

με οικονομικά ανταλλάγματα που ενισχύουν τους πόρους του  

 1   2   3   4   5 

34. Δυνατότητες χρήσης και αξιοποίησης από το σπίτι της δικτυωμένης βιβλιοθήκης του 

σχολείου από τους μαθητές, τους γονείς και την κοινότητα 

 1   2   3   4   5 

35. Σημαντική χρηματοδότηση από εξωτερικές πηγές (ΟΗΕ, ΗΠΑ, Ευρώπη κ.ά.) 

προγραμμάτων που προάγουν τη συνεργασία μεταξύ των δύο κοινοτήτων σε θέματα 

εκπαίδευσης 

 1   2   3   4   5 

36. Διάθεση σημαντικών κοινοτικών κονδυλίων για σύγκλιση των εκπαιδευτικών συστημάτων 

των δύο κοινοτήτων 

 1   2   3   4   5 

37. Καθιέρωση συγκεκριμένων ευρωπαϊκών προτύπων όσον αφορά τις κτιριακές 

εγκαταστάσεις και την υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων 

 1   2   3   4   5 

38. Εισροή σημαντικών ευρωπαϊκών κονδυλίων για βελτίωση της υποδομής  1   2   3   4   5 

39. Καθορισμός δεσμευτικών ευρωπαϊκών δεικτών για την αναλογία επιμέρους πόρων και 

δαπανών ανά μαθητή 

 1   2   3   4   5 

40. Καθορισμός δεσμευτικών ευρωπαϊκών δεικτών για την αναλογία δασκάλων-μαθητών ανά 

τάξη 

 1   2   3   4   5 
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Προβλέψεις 

Βαθμός 

πιθανότητας 

1=ελάχιστος 

5=μέγιστος 

41. Απορρόφηση σχεδόν του συνόλου των εκπαιδευτικών δαπανών για σκοπούς μισθοδοσίας 

των εκπαιδευτικών 

 1   2   3   4   5 

42. Αισθητές περικοπές στις αναπτυξιακές δαπάνες για την εκπαίδευση  1   2   3   4   5 

43. Εργασίες συντήρησης περισσότερο στα σχολικά κτίρια παρά βελτίωσης της υποδομής τους  1   2   3   4   5 

44. Πολύπλοκες γραφειοκρατικές ρυθμίσεις για την ετοιμασία των προϋπολογισμών  1   2   3   4   5 

45. Γραφειοκρατία και συγκεντρωτισμός στη διαχείριση των πόρων  1   2   3   4   5 

46. Χρονοβόρες συγκεντρωτικές διαδικασίες στη βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής  1   2   3   4   5 

47. Αισθητή μείωση στους πόρους που διατίθενται για την οργανωμένη εκπαίδευση λόγω της 

μείωσης των μαθητών στα σχολεία που προκαλεί η στροφή πολλών στα άτυπα δίκτυα 

μάθησης που λειτουργούν έξω από το οργανωμένο σχολείο 

 1   2   3   4   5 

48. Παραμελημένα σχολικά κτίρια και υποδομή, λόγω της σημαντικής ανάπτυξης άτυπων 

δικτύων μάθησης έξω από το οργανωμένο σχολείο 

 1   2   3   4   5 

49. Διάθεση σημαντικών κονδυλίων για επιδιορθώσεις ζημιών και δολιοφθορών που 

προκαλούνται από τους ίδιους τους μαθητές 

 1   2   3   4   5 

50. Εγκατάσταση κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης στα σχολεία  1   2   3   4   5 

51. Αυστηρά μέτρα προστασίας και ασφάλειας των εγκαταστάσεων του σχολείου  1   2   3   4   5 

52. Δημιουργία γραμμής τηλεφωνικής βοήθειας σε γονείς που αντιμετωπίζουν προβλήματα 

στην κατοίκον εργασία των παιδιών τους 

 1   2   3   4   5 

53. Δημιουργία γραμμής τηλεφωνικής βοήθειας σε γονείς που αντιμετωπίζουν προβλήματα στη 

συμπεριφορά των παιδιών τους 

 1   2   3   4   5 

54. Δημιουργία ανοικτής τηλεφωνικής γραμμής επικοινωνίας των μαθητών με ειδικούς για 

διάφορα θέματα (ψυχολογική στήριξη, μάθηση, επαγγελματικός προσανατολισμός κλπ) 

 1   2   3   4   5 

 

Δ. Εκπαιδευτικό δυναμικό 

 

Προβλέψεις 

Βαθμός 

πιθανότητας 

1=ελάχιστος 

5=μέγιστος 

1. Διασύνδεση της προαγωγής και της μισθοδοσίας των εκπαιδευτικών με την αποδοτικότητά 

τους 

 1   2   3   4   5 

2. Εισαγωγή συστήματος εργοδότησης εκπαιδευτικών με συμβόλαια εργασίας  1   2   3   4   5 

3. Κίνητρα πρόωρων αφυπηρετήσεων για σκοπούς ανανέωσης του εκπαιδευτικού δυναμικού  1   2   3   4   5 

4. Καθιέρωση ηθικών και υλικών αμοιβών για εκπαιδευτικούς που διακρίνονται  1   2   3   4   5 

5. Επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης των εκπαιδευτικών στα 65 χρόνια  1   2   3   4   5 

6. Αύξηση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν με καθεστώς μερικής απασχόλησης  1   2   3   4   5 

7. Υποχρεωτική κατάρτιση των διευθυντικών στελεχών σε θέματα ηγεσίας και διεύθυνσης 

σχολείου 

 1   2   3   4   5 

8. Δημιουργία επιστημονικού επαγγελματικού συνδέσμου των διευθυντών σχολείου  1   2   3   4   5 

9. Πιστοποίηση από ανεξάρτητο σώμα των ικανοτήτων κάποιου να διευθύνει σχολική μονάδα   1   2   3   4   5 

10. Υψηλό κοινωνικό στάτους και κύρος του διευθυντή  1   2   3   4   5 

11. Έμφαση στα προγράμματα επαγγελματικής επιμόρφωσης και ανάπτυξης του προσωπικού 

μέσα στη σχολική μονάδα 

 1   2   3   4   5 

12. Ποικιλία στις ρυθμίσεις που αφορούν το ωράριο εργασίας των εκπαιδευτικών  1   2   3   4   5 

13. Παραχώρηση επιπλέον ημερών άδειας σε εκπαιδευτικούς που επιλέγουν να εργάζονται 

μέχρι το απόγευμα 

 1   2   3   4   5 

14. Εισαγωγή πολλών νέων ειδικοτήτων εκπαιδευτικών  1   2   3   4   5 

Μά
ριο
ς Σ

. Σ
τυ
λια
νίδ
ης



 

 436 

 

Προβλέψεις 

Βαθμός 

πιθανότητας 

1=ελάχιστος 

5=μέγιστος 

15. Συνύπαρξη του πολυδύναμου δασκάλου με πολλές νέες ειδικότητες εκπαιδευτικών στα 

δημοτικά σχολεία 

 1   2   3   4   5 

16. Δημιουργία σώματος για διοργάνωση αδιάβλητων εξετάσεων και δοκιμασιών για 

πρόσληψη των καταλληλότερων ως εκπαιδευτικών 

 1   2   3   4   5 

17. Άδεια εξάσκησης επαγγέλματος για τον κάθε εκπαιδευτικό που ανανεώνεται σε τακτά 

χρονικά διαστήματα μετά από επιτυχία σε ανάλογες δοκιμασίες 

 1   2   3   4   5 

18. Ανάπτυξη μηχανισμών που να βεβαιώνουν ότι οι απολαβές του κάθε ενός είναι ανάλογες 

με το έργο που παράγει  

 1   2   3   4   5 

19. Σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών που αντλεί πληροφόρηση από πολλές και 

διαφορετικές πηγές (αυτοαξιολόγηση, γονείς, μαθητές, συνάδελφοι, φάκελοι επιτευγμάτων, 

κ.ά.)  

 1   2   3   4   5 

20. Δημιουργία διεξόδων έτσι που οι έμπειροι εκπαιδευτικοί που προάγονται να μην 

απομακρύνονται από τη διδασκαλία, όταν το επιθυμούν 

 1   2   3   4   5 

21. Προγράμματα συνεχούς επαγγελματικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που οδηγούν σε 

ένα εύρος τεχνολογικών και παιδαγωγικών δεξιοτήτων 

 1   2   3   4   5 

22. Επιχορήγηση αγοράς ατομικών φορητών υπολογιστών για κάθε εκπαιδευτικό  1   2   3   4   5 

23. Σημαντική αύξηση του χρόνου που διατίθεται στα προγράμματα αρχικής κατάρτισης και 

επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών 

 1   2   3   4   5 

24. Ανάπτυξη προγραμμάτων τηλε-επιμόρφωσης και κατοίκον επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών μέσω του διαδικτύου 

 1   2   3   4   5 

25. Καθιέρωση αδειών επί πληρωμή στους εκπαιδευτικούς για επιμόρφωση και επαγγελματική 

ανανέωση 

 1   2   3   4   5 

26. Δημιουργία κέντρων έρευνας και τεκμηρίωσης σε κάθε σχολείο που διευκολύνουν τη 

συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη και μάθηση των εκπ/κών 

 1   2   3   4   5 

27. Κοινωνική αναγνώριση του έργου των εκπαιδευτικών  1   2   3   4   5 

28. Εμπέδωση συνεταιριστικού πνεύματος μεταξύ δασκάλων και γονιών  1   2   3   4   5 

29. Υψηλές οικονομικές αποδοχές των εκπαιδευτικών  1   2   3   4   5 

30. Διοργάνωση κοινών εκπαιδευτικών συνεδρίων μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων   1   2   3   4   5 

31. Κοινά επιμορφωτικά μαθήματα για Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους εκπαιδευτικούς  1   2   3   4   5 

32. Εισαγωγή μαθημάτων γλώσσας και πολιτισμού της άλλης κοινότητας στη βασική 

εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 

 1   2   3   4   5 

33. Ανταλλαγές επισκέψεων μαθητών και δασκάλων στα σχολεία των δύο κοινοτήτων  1   2   3   4   5 

34. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε μεθόδους πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων και 

εθνικών συγκρούσεων 

 1   2   3   4   5 

35. Επιχορήγηση σημαντικού αριθμού εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε μικρής διάρκειας 

επιμορφωτικά προγράμματα σε ξένα πανεπιστημιακά κέντρα 

 1   2   3   4   5 

36. Εργοδότηση στην Κύπρο αρκετών εκπ/κών από χώρες της Ευρώπης  1   2   3   4   5 

37. Εργοδότηση αρκετών Κυπρίων εκπ/κών σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες  1   2   3   4   5 

38. Σημαντική αύξηση των υποτροφιών για μετεκπαίδευση σε ευρωπαϊκά κέντρα  1   2   3   4   5 

39. Κοινωνική δυσαρέσκεια για το επιτελούμενο από τους εκπαιδευτικούς έργο  1   2   3   4   5 

40. Κυριαρχία της δημοσιοϋπαλληλικής νοοτροπίας μεταξύ των εκπαιδευτικών  1   2   3   4   5 

41. Κυριαρχία της αδιαφορίας στη μάζα των εκπαιδευτικών   1   2   3   4   5 

42. Επιστημολογικά ανυποψίαστοι εκπαιδευτικοί που αδυνατούν οι ίδιοι να κατανοήσουν τη 

γνώση ως διαδικασία ανακάλυψης και επομένως δεν είναι σε θέση να εμπλέξουν τους 

μαθητές τους σε μια τέτοια διαδικασία 

 1   2   3   4   5 

43. Μετάθεση ευθυνών από τους εκπαιδευτικούς στο Υπουργείο και αντίστροφα  1   2   3   4   5 

44. Μετάθεση ευθυνών από τους κατώτερους στους ανώτερους και αντίστροφα  1   2   3   4   5 

45. Πολύπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών  1   2   3   4   5 
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Προβλέψεις 

Βαθμός 

πιθανότητας 

1=ελάχιστος 

5=μέγιστος 

46. Έμφαση στη συνεχή εξειδίκευση των εκπαιδευτικών σε επιμέρους τομείς και αντικείμενα  1   2   3   4   5 

47. Μετατροπή των ιδίων των εκπαιδευτικών οργανώσεων σε δύσκαμπτους γραφειοκρατικούς 

οργανισμούς  

 1   2   3   4   5 

48. Απώλεια της προνομιούχας πρόσβασης που είχαν άλλοτε στη γνώση οι εκπαιδευτικοί και 

το σχολείο 

 1   2   3   4   5 

49. Μεταπήδηση αρκετών εκπαιδευτικών σε εταιρείες που αναπτύσσουν δίκτυα μάθησης εκτός 

του οργανωμένου σχολείου 

 1   2   3   4   5 

50. Αναγκαστική παραίτηση αρκετών εκπαιδευτικών λόγω της απειθαρχίας των μαθητών  1   2   3   4   5 

51. Θυματοποίηση αρκετών εκπαιδευτικών από πράξεις χουλιγκανισμού των μαθητών τους  1   2   3   4   5 

52. Σοβαρά κρούσματα απειθαρχίας και αντικοινωνικής συμπεριφοράς μεταξύ των ιδίων των 

εκπαιδευτικών 

 1   2   3   4   5 

53. Ανάθεση καθηκόντων παιδαγωγικού συμβούλου στους βοηθούς διευθυντές  1   2   3   4   5 

54. Εισαγωγή του θεσμού του βοηθού εκπαιδευτικού  1   2   3   4   5 

 

ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΥΤΗ! 
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  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 

Ερωτηματολόγιο τρίτου γύρου 

 

 

 
 

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ 

Πιο κάτω παρουσιάζονται οι 11 στρατηγικές για προληπτική αντιμετώπιση του μέλλοντος του κυπριακού 
σχολείου με το μεγαλύτερο Βαθμό Αναγκαιότητας για υλοποίηση, όπως έχουν προκύψει από τον 
προηγούμενο γύρο. Ο πρώτος αριθμός δίπλα από κάθε στρατηγική αντιπροσωπεύει τη ΔΙΑΜΕΣΟ των 
επιλογών της ομάδας και ο δεύτερος τη δική σας ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ. (Αν κάπου είναι γραμμένο το 0 σημαίνει 
ότι δεν είχατε επιλέξει κάτι). Στην τελευταία στήλη έχετε την ευκαιρία να ξανασκεφτείτε την απάντησή σας και 
να σημειώσετε την ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ σας για το βαθμό αναγκαιότητας της κάθε στρατηγικής. Εκεί που 
επιμένετε στην αρχική επιλογή σας δεν χρειάζεται να σημειώσετε τίποτε. Η κλίμακα μέτρησης φαίνεται πιο 
κάτω. 

Κλίμακα μέτρησης:      Ελάχιστος βαθμός   1       2       3       4       5   Μέγιστος βαθμός Βαθμός 
Αναγκαιότητας 

Στρατηγικές προληπτικής αντιμετώπισης του μέλλοντος 
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1. Ίδρυση μονάδας στρατηγικού σχεδιασμού και ανάπτυξης της εκπαίδευσης 5 5*  
2. Επιστημονική ανάλυση, αξιολόγηση και ιεράρχηση των πραγματικών αναγκών του 

εκπαιδευτικού συστήματος 
5 5  

3. Αναδιάρθρωση της διοικητικής δομής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού με την 
εισαγωγή σύγχρονων τρόπων οργάνωσης και διοίκησης 

5 5  

4. Προτεραιότητα στην ανάπτυξη της εκπαιδευτικής έρευνας 5 4  
5. Δημιουργία μηχανισμού συστηματικής παρακολούθησης των εξελίξεων στα διεθνή 

εκπαιδευτικά κέντρα 
5 4  

6. Ανάπτυξη μηχανισμών στρατηγικής πρόγνωσης του μέλλοντος του κυπριακού 
σχολείου πάνω σε συστηματική και επιστημονική βάση, τα αποτελέσματα του οποίου 
να χρησιμεύουν ως βάση για το στρατηγικό σχεδιασμό της εκπαίδευσης 

5 5  

7. Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της εκπαίδευσης σε βάθος χρόνου, το οποίο να 
παρακολουθείται στενά και να αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα 

5 3  

8. Δημιουργία «εθνικού συμβουλίου» παιδείας με αντιπροσώπευση όλων των 
εμπλεκόμενων φορέων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων όσον αφορά τις βασικές 
κατευθύνσεις της εκπαίδευσης 

5 3  

9. Ανάπτυξη μηχανισμών στενής συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση για 
απρόσκοπτη εισαγωγή και αξιοποίηση τεχνογνωσίας και εμπειρογνωμοσύνης 

4 5  

10. Παρακολούθηση του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζουν άλλες προηγμένες χώρες 
παρόμοια με τα δικά μας εκπαιδευτικά προβλήματα 

4 4  

11. Προώθηση νέων με υψηλά προσόντα και κατάρτιση στην ανώτατη ιεραρχία του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 

4 4  

(Προαιρετικό) Στην περίπτωση που διαφωνείτε έντονα με τη διάμεσο της ομάδας σε κάποια δήλωση,  
σημειώστε τον αριθμό της στο πίσω μέρος της σελίδας και εξηγήστε τους λόγους της διαφωνίας σας. 

(*Οι αρχικές επιλογές ήταν προτυπωμένες σε κάθε ερωτηματολόγιο σύμφωνα με τις αρχικές επιλογές κάθε 
συμμετέχοντα. Εδώ παρουσιάζονται ενδεικτικά οι αρχικές επιλογές ενός από τους συμμετέχοντες) 

Code: ......... 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

Πιο κάτω παρουσιάζονται τα 14 προβλήματα που έχουν συγκεντρώσει στον προηγούμενο γύρο μέσο όρο 

 3 (στην κλίμακα 1-5) όσον αφορά το Βαθμό Πιθανότητας να συμβούν και να επηρεάσουν το κυπριακό 
σχολείο μέχρι το 2020. Ο πρώτος αριθμός δίπλα από κάθε πρόβλημα αντιπροσωπεύει τη ΔΙΑΜΕΣΟ των 
επιλογών της ομάδας και ο δεύτερος τη δική σας ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ. (Αν κάπου είναι γραμμένο το 0 
σημαίνει ότι δεν είχατε επιλέξει κάτι). Στην επόμενη στήλη έχετε την ευκαιρία να ξανασκεφτείτε την 
απάντησή σας και να σημειώσετε την ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ σας για το βαθμό πιθανότητας να συμβεί. Εκεί 
που επιμένετε στην αρχική επιλογή σας δεν χρειάζεται να σημειώσετε τίποτε. Στην τελευταία στήλη 
σημειώστε το Βαθμό Δυσκολίας που εκτιμάτε ότι έχει το κάθε πρόβλημα. Η κλίμακα μέτρησης είναι η ίδια 
τόσο για το βαθμό πιθανότητας όσο και για το βαθμό δυσκολίας και φαίνεται πιο κάτω: 

Κλίμακα μέτρησης:      Ελάχιστος βαθμός   1       2       3       4       5   Μέγιστος βαθμός Βαθμός 
Πιθανότητας 
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Δυσκολίες και προβλήματα 
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1. Δυσκολία προσαρμογής στις νέες συνθήκες και απαιτήσεις που θα συνεπάγεται 
μια ενδεχόμενη κοινή συμβίωση Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων σε ένα 
ομόσπονδο κράτος 

4 5   

2. Μαθητική παραβατικότητα και βία στα σχολεία 4 4   
3. Εδραίωση ενός συστήματος παραπαιδείας 4 4   
4. Εξάπλωση των ναρκωτικών ουσιών μεταξύ των μαθητών 4 4   
5. Συνεχής μεταφορά σοβαρών προβλημάτων της κοινωνίας μέσα στα σχολεία 4 4   
6. Δυσκολία προσαρμογής στις νέες συνθήκες που θα δημιουργήσει η ραγδαία 

εξέλιξη των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 
4 4   

7. Κρίση γενικού φιλοσοφικού προσανατολισμού της εκπαίδευσης με βασικούς 
αντιμαχόμενους πόλους την ελληνοχριστιανική ταυτότητα, την ταυτότητα του 
Κύπριου πολίτη σε ένα ομόσπονδο ελληνοτουρκικό κράτος και την ταυτότητα του 
Ευρωπαίου παγκόσμιου πολίτη 

4 3   

8. Εμπόδια στην εισαγωγή σημαντικών μεταρρυθμίσεων από ένα ισχυρό 
εκπαιδευτικό συνδικαλιστικό κίνημα 

4 3   

9. Σχολική αποτυχία και λειτουργικός αναλφαβητισμός 3 4   
10. Δημιουργία με τη βοήθεια και της σύγχρονης τεχνολογίας ανεξέλεγκτων δικτύων 

μάθησης και αγωγής έξω από το οργανωμένο σχολείο 
3 5   

11. Έντονη κριτική σε ενδεχόμενα ανοίγματα του σχολείου στην τουρκοκυπριακή 
κοινότητα 

3 4   

12. Έξαρση φαινομένων όπως ο σοβινισμός, η μισαλλοδοξία, ο ρατσισμός και η 
ξενοφοβία μέσα στα σχολεία 

3 4   

13. Ψηφιακός αναλφαβητισμός 3 3   
14. Μετεξέλιξη του εκπαιδευτικού συστήματος σε ένα ισχυρό και δύσκαμπτο 

γραφειοκρατικό οργανισμό 
3 3   

 

(Προαιρετικό) Στην περίπτωση που διαφωνείτε έντονα με τη διάμεσο της ομάδας σε κάποια δήλωση,  
σημειώστε τον αριθμό της στο πίσω μέρος της σελίδας και εξηγήστε τους λόγους της διαφωνίας σας. 
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 

Ακολουθούν ομαδοποιημένες σε 13 κατηγορίες, ανάλογα με το περιεχόμενό τους, οι προβλέψεις για 

αλλαγές που έχουν συγκεντρώσει στον προηγούμενο γύρο μέσο όρο  3 (στην κλίμακα 1-5) όσον αφορά 
το Βαθμό Πιθανότητας να συμβούν στο κυπριακό σχολείο μέχρι το 2020. Ο πρώτος αριθμός δίπλα από 
κάθε πρόβλεψη αντιπροσωπεύει τη ΔΙΑΜΕΣΟ των επιλογών της ομάδας και ο δεύτερος τη δική σας 
ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ. (Αν κάπου είναι γραμμένο το 0 σημαίνει ότι δεν είχατε επιλέξει κάτι). Στην επόμενη 
στήλη έχετε την ευκαιρία να ξανασκεφτείτε την απάντησή σας και να σημειώσετε την ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 
σας για το βαθμό πιθανότητας να συμβεί. Εκεί που επιμένετε στην αρχική επιλογή σας δεν χρειάζεται να 
σημειώσετε τίποτε. Στην τελευταία στήλη σημειώστε το Βαθμό Επιθυμίας σας να πραγματοποιηθεί η κάθε 
πρόβλεψη. Η κλίμακα μέτρησης είναι η ίδια τόσο για το βαθμό πιθανότητας όσο και για το βαθμό 
επιθυμίας και φαίνεται πιο κάτω: 

Κλίμακα μέτρησης:   Ελάχιστος βαθμός  1       2       3       4       5  Μέγιστος βαθμός Βαθμός 
Πιθανότητας 

Β
α

θ
μ

ό
ς
 

Ε
π

ιθ
υ
μ

ία
ς
 

Κατηγορία Α 

Επιδράσεις από το χώρο της ελεύθερης οικονομίας 

 Δ
ΙΑ

Μ
Ε

Σ
Ο

Σ
 

Ο
Μ

Α
Δ

Α
Σ

 

Α
Ρ

Χ
ΙΚ

Η
 

Ε
Π

ΙΛ
Ο

Γ
Η

 

Τ
Ε

Λ
ΙΚ

Η
 

Ε
Π

ΙΛ
Ο

Γ
Η

 

1. Αγορά υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα για υπηρεσίες συναφείς με την 
εκπαίδευση (π.χ. επιμόρφωση και αξιολόγηση προσωπικού, αξιολόγηση 
σχολικών προγραμμάτων, συγγραφή εγχειριδίων, ανάπτυξη λογισμικού κ.ά.) 

4 2   

2. Αναδόμηση των αναλυτικών προγραμμάτων έτσι που να ικανοποιούν 
περισσότερο τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και τις μελλοντικές ανάγκες 
εργοδότησης κατά κλάδο και τομέα παραγωγής 

4 2   

3. Εισαγωγή δεικτών μέτρησης της αποδοτικότητας σε όλα τα επίπεδα για όλα τα 
σχολεία 

4 3   

4. Μηχανισμοί λογοδοσίας για όσους διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα 4 3   
5. Μεγέθυνση της ιδιωτικής εκπαίδευσης σε βάρος της δημόσιας 3,5 4   
6. Πολλαπλασιασμός των φορέων που λειτουργούν σχολεία και παρέχουν 

εκπαίδευση: δημόσιο, δήμοι, κοινότητες, εκκλησία, μη κερδοσκοπικοί και 
κερδοσκοπικοί οργανισμοί, εταιρείες, ιδιώτες κ.ά. 

3 1   

7. Εκτενής δημόσια πληροφόρηση για τα αποτελέσματα και επιτεύγματα κάθε 
σχολείου 

3 1   

8. Κατοχύρωση του δικαιώματος των γονιών να επιλέγουν το σχολείο στο οποίο θα 
φοιτήσει το παιδί τους 

3 1   

9. Εισαγωγή προγραμμάτων για ανάπτυξη στους μαθητές του πνεύματος της 
επιχειρηματικότητας 

3 3   

10. Διεκδίκηση και όχι απονομή των πόρων μέσα από διαδικασίες που απαιτούν 
αρχική τεκμηρίωση και τελική λογοδότηση 

3 1   

11. Κίνητρα πρόωρων αφυπηρετήσεων για σκοπούς ανανέωσης του εκπαιδευτικού 
δυναμικού 

3 2   

12. Καθιέρωση ηθικών και υλικών αμοιβών για εκπαιδευτικούς που διακρίνονται 3 1   

13. Δημιουργία σώματος για διοργάνωση αδιάβλητων εξετάσεων και δοκιμασιών για 
πρόσληψη των καταλληλότερων ως εκπαιδευτικών 

3 2   

(Προαιρετικό) Στην περίπτωση που διαφωνείτε έντονα με τη διάμεσο της ομάδας σε κάποια δήλωση,  
σημειώστε τον αριθμό της στο πίσω μέρος της σελίδας και εξηγήστε τους λόγους της διαφωνίας σας. 

Μά
ριο
ς Σ

. Σ
τυ
λια
νίδ
ης
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Κλίμακα μέτρησης:   Ελάχιστος βαθμός  1       2       3       4       5  Μέγιστος βαθμός Βαθμός 
Πιθανότητας 

Β
α

θ
μ

ό
ς
 

Ε
π

ιθ
υ
μ

ία
ς
 

Κατηγορία Β 

Σύγκλιση του σχολείου με την κοινωνία της πληροφορίας 

 Δ
ΙΑ

Μ
Ε

Σ
Ο

Σ
 

Ο
Μ

Α
Δ

Α
Σ

 

Α
Ρ

Χ
ΙΚ

Η
 

Ε
Π

ΙΛ
Ο

Γ
Η

 

Τ
Ε

Λ
ΙΚ

Η
 

Ε
Π

ΙΛ
Ο

Γ
Η

 

1. Επανασχεδιασμός του παραδοσιακού σχολείου έτσι που να συμβαδίζει 
πληρέστερα με την ψηφιακή κοινωνία της πληροφορίας 

4 2   

2. Αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας για σκοπούς εκπαιδευτικής διοίκησης 4 3   
3. Ανασχεδιασμός των προγραμμάτων έτσι που να συνάδουν με τις νέες τεχνολογίες 

πληροφορικής και πολυμέσων 
4 2   

4. Εισαγωγή μαθήματος με αντικείμενο τη διαχείριση της πληροφορίας 4 2   
5. Μετασχηματισμός όλων των χώρων ώστε να είναι λειτουργικοί για την αξιοποίηση 

των νέων τεχνολογιών 
4 2   

6. Πίεση για εξεύρεση των κονδυλίων που απαιτεί η αγορά και συνεχής αναβάθμιση 
των σύγχρονων συστημάτων πληροφορικής και πολυμέσων 

4 3   

7. Αξιοποίηση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για αμφίδρομη επικοινωνία γονιών 
και εκπαιδευτικών και συστηματική ενημέρωση των πρώτων για την πρόοδο και 
τις επιδόσεις των παιδιών τους 

3,5 3   

8. Ανακάλυψη τρόπων και πρακτικών που εναρμονίζουν  την παιδαγωγική του 
σχολείου με την ψηφιακή τεχνολογία των πολυμέσων 

3 2   

9. Δημιουργία υπηρεσίας πιστοποίησης και προτυποποίησης εκπαιδευτικού 
λογισμικού 

3 1   

10. Δίκτυα επικοινωνίας και μάθησης μεταξύ σπιτιού και σχολείου 3 2   
11. Δίκτυα επικοινωνίας και μάθησης μεταξύ σχολείων σε τοπικό και παγκόσμιο 

επίπεδο 
3 2   

12. Προγράμματα εξατομικευμένης βοήθειας σε αδύνατους μαθητές μέσω διαδικτύου 
που προσφέρονται στο σπίτι κατά τον ελεύθερό τους χρόνο 

3 2   

13. Μετακίνηση από το μοντέλο του ενός υπολογιστή στην τάξη στο μοντέλο του ενός 
υπολογιστή παλάμης ανά μαθητή 

3 1   

14. Δυνατότητες τηλεμάθησης και τηλεδιδασκαλίας σε κάθε σχολείο 3 1   
15. Αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η τεχνολογία της ψηφιακής 

διαδραστικής τηλεόρασης που συνδυάζει τις δυνατότητες του διαδικτύου και της 
τηλεόρασης 

3 1   

16. Δημιουργία σύγχρονης δικτυωμένης βιβλιοθήκης σε κάθε σχολείο 3 1   
17. Ανεξέλεγκτη δημιουργία πολλαπλών δικτύων μάθησης που ελέγχονται από 

διάφορους φορείς έξω από το χώρο του οργανωμένου σχολείου 
3 2   

18. Αδυναμία του κράτους να ελέγξει και να εποπτεύσει τα πολλαπλά δίκτυα μάθησης 
που δημιουργούνται έξω από το οργανωμένο σχολείο 

3 2   

 

(Προαιρετικό) Στην περίπτωση που διαφωνείτε έντονα με τη διάμεσο της ομάδας σε κάποια δήλωση,  
σημειώστε τον αριθμό της στο πίσω μέρος της σελίδας και εξηγήστε τους λόγους της διαφωνίας σας. 

 

Μά
ριο
ς Σ

. Σ
τυ
λια
νίδ
ης
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Κλίμακα μέτρησης:   Ελάχιστος βαθμός  1       2       3       4       5  Μέγιστος βαθμός Βαθμός 
Πιθανότητας 

Β
α

θ
μ

ό
ς
 

Ε
π

ιθ
υ
μ

ία
ς
 

Κατηγορία Γ 

Συμπόρευση με το ευρωπαϊκό σχολείο 

 Δ
ΙΑ

Μ
Ε

Σ
Ο

Σ
 

Ο
Μ

Α
Δ

Α
Σ

 

Α
Ρ

Χ
ΙΚ

Η
 

Ε
Π

ΙΛ
Ο

Γ
Η

 

Τ
Ε

Λ
ΙΚ

Η
 

Ε
Π

ΙΛ
Ο

Γ
Η

 

1. Εξωτερικές πιέσεις για σύγκλιση με το ευρωπαϊκό σχολείο 4 3   
2. Σημαντικές συνεργασίες και ανταλλαγές με ευρωπαϊκά σχολεία σε όλους τους 

τομείς 
4 3   

3. Διαμόρφωση κοινής ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής για πολλά επιμέρους 
θέματα της εκπαίδευσης που είναι δεσμευτική για τις χώρες μέλη 

4 3   

4. Καθιέρωση κοινών δεικτών σύγκρισης και αξιολόγησης της ποιότητας των 
ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων 

4 3   

5. Εγκαθίδρυση δικτύων συνεργασίας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας και 
εμπειρογνωμοσύνης με χώρες της Ευρώπης 

4 3   

6. Καθιέρωση ευρωπαϊκών διπλωμάτων πιστοποίησης βασικών μαθητικών 
δεξιοτήτων 

4 2   

7. Έμφαση στην ανάπτυξη προγραμμάτων που εμπεδώνουν το σεβασμό της 
ιδιαιτερότητας και της διαφορετικότητας του άλλου 

4 2   

8. Αύξηση των προγραμμάτων που αποσκοπούν στην ενδυνάμωση της κοινής 
ταυτότητας και συνείδησης του Ευρωπαίου πολίτη 

4 3   

9. Καθιέρωση συγκεκριμένων ευρωπαϊκών προτύπων όσον αφορά τις κτιριακές 
εγκαταστάσεις και την υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων 

4 2   

10. Καθορισμός δεσμευτικών ευρωπαϊκών δεικτών για την αναλογία επιμέρους 
πόρων και δαπανών ανά μαθητή 

4 2   

11. Καθορισμός δεσμευτικών ευρωπαϊκών δεικτών για την αναλογία δασκάλων-
μαθητών ανά τάξη 

4 2   

12. Συνεχής έλεγχος της ποιότητας του κυπριακού σχολείου από ευρωπαϊκούς 
φορείς 

3 3   

13. Δημιουργία φορέα που συντονίζει την προσπάθεια σύγκλισης του κυπριακού 
σχολείου με τα ισχύοντα στο ευρωπαϊκό σχολείο 

3 3   

14. Δημιουργία πολλών διαπολιτισμικών σχολείων 3 2   
15. Σημαντική συμμετοχή μαθητών σε διασυνοριακά προγράμματα εκπαίδευσης εξ 

αποστάσεως 
3 2   

16. Αυξημένες ώρες διδασκαλίας των ξένων γλωσσών και πολιτισμών 3 3   
17. Κοινή παραγωγή διδακτικών βιβλίων για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες σε 

συγκεκριμένα μαθήματα 
3 3   

18. Εισροή σημαντικών ευρωπαϊκών κονδυλίων για βελτίωση της υποδομής 3 2   

 

(Προαιρετικό) Στην περίπτωση που διαφωνείτε έντονα με τη διάμεσο της ομάδας σε κάποια δήλωση,  
σημειώστε τον αριθμό της στο πίσω μέρος της σελίδας και εξηγήστε τους λόγους της διαφωνίας σας. 

 

Μά
ριο
ς Σ

. Σ
τυ
λια
νίδ
ης
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Κλίμακα μέτρησης:   Ελάχιστος βαθμός  1       2       3       4       5  Μέγιστος βαθμός Βαθμός 
Πιθανότητας 

Β
α

θ
μ

ό
ς
 

Ε
π

ιθ
υ
μ

ία
ς
 

Κατηγορία Δ 

Ανασχεδιασμός της λειτουργίας του σχολείου (υποδομή & προγράμματα) 

Δ
ΙΑ

Μ
Ε

Σ
Ο

Σ
 

Ο
Μ

Α
Δ

Α
Σ

 

Α
Ρ

Χ
ΙΚ

Η
 

Ε
Π

ΙΛ
Ο

Γ
Η

 

Τ
Ε

Λ
ΙΚ

Η
 

Ε
Π

ΙΛ
Ο

Γ
Η

 

1. Ένταξη της προδημοτικής στην υποχρεωτική βασική εκπαίδευση 5 3   
2. Έμφαση στην εξασφάλιση της δυνατότητας επιλογής μαθημάτων και 

δραστηριοτήτων από τους μαθητές 
4 3   

3. Δημιουργία σχολείων δεύτερης ευκαιρίας για μαθητές που αποτυγχάνουν να 
ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

4 2   

4. Σημαντικές επενδύσεις για αναβάθμιση της ποιότητας των κτιρίων και του 
εξοπλισμού 

4 3   

5. Λειτουργία κλειστής αίθουσας πολλαπλής χρήσης σε όλα τα σχολεία 4 3   
6. Λειτουργία εξειδικευμένων αιθουσών για κάθε μάθημα με το απαραίτητο 

μαθησιακό υλικό 
4 2   

7. Επέκταση των ωρών λειτουργίας του σχολείου μέχρι το απόγευμα 3,5 1   
8. Ισορροπημένη κατανομή των μαθημάτων με πιο ξεκούραστα και ευχάριστα για 

τους μαθητές μαθήματα το απόγευμα 
3 1   

9. Παροχή χρόνου για συμπλήρωση της κατοίκον εργασίας των μαθητών από το 
σχολείο 

3 2   

10. Αναδόμηση των αναλυτικών προγραμμάτων έτσι που να επιτυγχάνεται η 
διαθεματική προσέγγιση της ύλης 

3 2   

11. Έμφαση στην εισαγωγή προγραμμάτων συναισθηματικής, κοινωνικής και ηθικής 
ανάπτυξης των μαθητών 

3 2   

12. Έμφαση σε αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες όπως κολύμπι, τένις, 
θέατρο, χορός, μπαλέτο κ.ά. 

3 2   

13. Πρόγραμμα κατεδάφισης αρκετών παλιών σχολικών κτιρίων και ανέγερσης 
καινούριων με σύγχρονες προδιαγραφές σχολικής αρχιτεκτονικής 

3 3   

14. Δημιουργία της απαραίτητης υποδομής για παροχή γεύματος το μεσημέρι 3 2   
15. Δημιουργία της απαραίτητης υποδομής για ξεκούραση και ψυχαγωγία των 

μαθητών 
3 2   

16. Εγκατάσταση συστημάτων κλιματισμού για τους καλοκαιρινούς μήνες 3 2   

17. Εισαγωγή πολλών νέων ειδικοτήτων εκπαιδευτικών 3 2   

 

(Προαιρετικό) Στην περίπτωση που διαφωνείτε έντονα με τη διάμεσο της ομάδας σε κάποια δήλωση,  
σημειώστε τον αριθμό της στο πίσω μέρος της σελίδας και εξηγήστε τους λόγους της διαφωνίας σας. 

 

 

 

Μά
ριο
ς Σ

. Σ
τυ
λια
νίδ
ης



 

 444 

Κλίμακα μέτρησης:   Ελάχιστος βαθμός  1       2       3       4       5  Μέγιστος βαθμός Βαθμός 
Πιθανότητας 

Β
α

θ
μ

ό
ς
 

Ε
π

ιθ
υ
μ

ία
ς
 

Κατηγορία Ε 

Αυτονομία της σχολικής μονάδας 

 Δ
ΙΑ

Μ
Ε

Σ
Ο

Σ
 

Ο
Μ

Α
Δ

Α
Σ

 

Α
Ρ

Χ
ΙΚ

Η
 

Ε
Π

ΙΛ
Ο

Γ
Η

 

Τ
Ε

Λ
ΙΚ

Η
 

Ε
Π

ΙΛ
Ο

Γ
Η

 

1. Υποχρεωτική κατάρτιση των διευθυντικών στελεχών σε θέματα ηγεσίας και 
διεύθυνσης σχολείου 

4 2   

2. Στρατηγικός προγραμματισμός σε επίπεδο σχολικής μονάδας 4 3   
3. Δυνατότητες σημαντικής ενίσχυσης των πόρων του σχολείου σε τοπικό επίπεδο 4 2   
4. Αναβάθμιση του ρόλου του διευθυντή και της διευθυντικής ομάδας του σχολείου  3,5 2   
5. Αυτονόμηση της σχολικής μονάδας με ανάθεση πολλών εξουσιών σε τοπικό 

επίπεδο 
3 1   

6. Δημιουργία διοικητικών συμβουλίων που αναλαμβάνουν την ευθύνη της 
διακυβέρνησης των σχολείων με τη συμμετοχή του διευθυντή, εκπροσώπων των 
εκπαιδευτικών, των γονιών και της τοπικής κοινότητας 

3 1   

7. Ανάθεση των αρμοδιοτήτων των σημερινών σχολικών εφορειών στην τοπική 
αυτοδιοίκηση των δήμων και των κοινοτήτων 

3 2   

8. Θεσμοθέτηση της υποχρέωσης για ετοιμασία ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης 
για κάθε σχολείο πάνω σε ετήσια βάση 

3 3   

 

(Προαιρετικό) Στην περίπτωση που διαφωνείτε έντονα με τη διάμεσο της ομάδας σε κάποια δήλωση,  
σημειώστε τον αριθμό της στο πίσω μέρος της σελίδας και εξηγήστε τους λόγους της διαφωνίας σας. 

 

Κλίμακα μέτρησης:   Ελάχιστος βαθμός  1       2       3       4       5  Μέγιστος βαθμός Βαθμός 
Πιθανότητας 

Β
α

θ
μ

ό
ς
 

Ε
π

ιθ
υ
μ

ία
ς
 

Κατηγορία ΣΤ 

Αύξηση της μαθητικής παραβατικότητας 

 Δ
ΙΑ

Μ
Ε

Σ
Ο

Σ
 

Ο
Μ

Α
Δ

Α
Σ

 

Α
Ρ

Χ
ΙΚ

Η
 

Ε
Π

ΙΛ
Ο

Γ
Η

 

Τ
Ε

Λ
ΙΚ

Η
 

Ε
Π

ΙΛ
Ο

Γ
Η

 
1. Έξαρση των φαινομένων βίας και χουλιγκανισμού στα σχολεία 4 3   
2. Χρήση ναρκωτικών ουσιών από ένα σημαντικό ποσοστό μαθητών 4 4   
3. Γενική απογοήτευση από τo σχολείο ως χώρο αγωγής και διάπλασης της 

προσωπικότητας 
3 3   

4. Αυστηρά μέτρα προστασίας και ασφάλειας των εγκαταστάσεων του σχολείου 3 3   
5. Διάθεση σημαντικών κονδυλίων για επιδιορθώσεις ζημιών και δολιοφθορών που 

προκαλούνται από τους ίδιους τους μαθητές 
3 2   

6. Δημιουργία γραμμής τηλεφωνικής βοήθειας σε γονείς που αντιμετωπίζουν 
προβλήματα στη συμπεριφορά των παιδιών τους 

3 2   

 

(Προαιρετικό) Στην περίπτωση που διαφωνείτε έντονα με τη διάμεσο της ομάδας σε κάποια δήλωση,  
σημειώστε τον αριθμό της στο πίσω μέρος της σελίδας και εξηγήστε τους λόγους της διαφωνίας σας. 

Μά
ριο
ς Σ

. Σ
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λια
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ης
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Κλίμακα μέτρησης:   Ελάχιστος βαθμός  1       2       3       4       5  Μέγιστος βαθμός Βαθμός 
Πιθανότητας 

Β
α

θ
μ

ό
ς
 

Ε
π

ιθ
υ
μ

ία
ς
 

Κατηγορία Ζ 

Έμφαση στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 

 Δ
ΙΑ

Μ
Ε

Σ
Ο

Σ
 

Ο
Μ

Α
Δ

Α
Σ

 

Α
Ρ

Χ
ΙΚ

Η
 

Ε
Π

ΙΛ
Ο

Γ
Η

 

Τ
Ε

Λ
ΙΚ

Η
 

Ε
Π

ΙΛ
Ο

Γ
Η

 

1. Εισαγωγή έγκυρου συστήματος για αξιολόγηση και αποτίμηση του έργου που 
επιτελείται κατά σχολική μονάδα 

4 1   

2. Μηχανισμοί ελέγχου και πιστοποίησης της ποιότητας της παρεχόμενης 
εκπαίδευσης 

4 2   

3. Εισαγωγή εθνικών επιπέδων και δεικτών αξιολόγησης κατά μάθημα 4 3   
4. Κοινά τεστ και εξετάσεις για όλους τους μαθητές σε συγκεκριμένες ηλικίες 4 2   
5. Συνδυασμός πολλών μορφών αξιολόγησης του μαθητή (τεστ, αυτοαξιολόγηση, 

φάκελος επιτευγμάτων που περιγράφει τις δυνατότητες, ικανότητες και επιτυχίες) 
4 3   

6. Δημιουργία σώματος αξιολογητών της εκπαίδευσης με αυξημένα προσόντα και 
κύρος 

4 2   

7. Προγράμματα επιστημονικής κατάρτισης συμβούλων και αξιολογητών 4 2   
8. Διαχωρισμός της αξιολόγησης προσωπικού για σκοπούς προαγωγής από την 

αξιολόγηση της σχολικής μονάδας 
4 2   

9. Διασύνδεση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης με την επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών 

3,5 1   

10. Αξιολόγηση από εξωτερικούς ανεξάρτητους φορείς των νέων προγραμμάτων και 
των καινοτομιών που εφαρμόζονται 

3 2   

11. Σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών που αντλεί πληροφόρηση από πολλές 
και διαφορετικές πηγές (αυτοαξιολόγηση, γονείς, μαθητές, συνάδελφοι, φάκελοι 
επιτευγμάτων, κ.ά.) 

3 1   

 

(Προαιρετικό) Στην περίπτωση που διαφωνείτε έντονα με τη διάμεσο της ομάδας σε κάποια δήλωση,  
σημειώστε τον αριθμό της και εξηγήστε τους λόγους της διαφωνίας σας. 
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Κλίμακα μέτρησης:   Ελάχιστος βαθμός  1       2       3       4       5  Μέγιστος βαθμός Βαθμός 
Πιθανότητας 

Β
α

θ
μ

ό
ς
 

Ε
π

ιθ
υ
μ

ία
ς
 

Κατηγορία Η 

Έμφαση στη συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

 Δ
ΙΑ

Μ
Ε

Σ
Ο

Σ
 

Ο
Μ

Α
Δ

Α
Σ

 

Α
Ρ

Χ
ΙΚ

Η
 

Ε
Π

ΙΛ
Ο

Γ
Η

 

Τ
Ε

Λ
ΙΚ

Η
 

Ε
Π

ΙΛ
Ο

Γ
Η

 

1. Έμφαση στη συνεχή εξειδίκευση των εκπαιδευτικών σε επιμέρους τομείς και 
αντικείμενα 

4 3   

2. Επιχορήγηση αγοράς ατομικών φορητών υπολογιστών για κάθε εκπαιδευτικό 4 2   
3. Σημαντική αύξηση του χρόνου που διατίθεται στα προγράμματα αρχικής 

κατάρτισης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των 
νέων τεχνολογιών 

4 2   

4. Επιχορήγηση σημαντικού αριθμού εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε μικρής 
διάρκειας επιμορφωτικά προγράμματα σε ξένα πανεπιστημιακά κέντρα 

4 1   

5. Σημαντική αύξηση των υποτροφιών για μετεκπαίδευση σε ευρωπαϊκά κέντρα 3,5 2   
6. Έμφαση στα προγράμματα επαγγελματικής επιμόρφωσης και ανάπτυξης του 

προσωπικού μέσα στη σχολική μονάδα 
3 2   

7. Προγράμματα συνεχούς επαγγελματικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που 
οδηγούν σε ένα εύρος τεχνολογικών και παιδαγωγικών δεξιοτήτων 

3 1   

8. Ανάπτυξη προγραμμάτων τηλε-επιμόρφωσης και κατοίκον επιμόρφωσης των 
εκπαιδευτικών μέσω του διαδικτύου 

3 2   

9. Καθιέρωση αδειών επί πληρωμή στους εκπαιδευτικούς για επιμόρφωση και 
επαγγελματική ανανέωση 

3 2   

10. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε μεθόδους πρόληψης και διαχείρισης 
κρίσεων και εθνικών συγκρούσεων 

3 2   

(Προαιρετικό) Στην περίπτωση που διαφωνείτε έντονα με τη διάμεσο της ομάδας σε κάποια δήλωση,  
σημειώστε τον αριθμό της στο πίσω μέρος της σελίδας και εξηγήστε τους λόγους της διαφωνίας σας. 

 

Κλίμακα μέτρησης:   Ελάχιστος βαθμός  1       2       3       4       5  Μέγιστος βαθμός Βαθμός 
Πιθανότητας 

Β
α
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μ

ό
ς
 

Ε
π
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υ
μ
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ς
 

Κατηγορία Θ 

Ενίσχυση γραφειοκρατιστικών προσεγγίσεων 

 Δ
ΙΑ

Μ
Ε

Σ
Ο

Σ
 

Ο
Μ

Α
Δ

Α
Σ

 

Α
Ρ

Χ
ΙΚ

Η
 

Ε
Π

ΙΛ
Ο

Γ
Η

 

Τ
Ε

Λ
ΙΚ

Η
 

Ε
Π

ΙΛ
Ο

Γ
Η

 

1. Ισχυρές πιέσεις για ομοιομορφία σε όλα τα σχολεία 3,5 4   
2. Διοίκηση που στηρίζεται σε πληθώρα εγκυκλίων από πάνω προς τα κάτω 3,5 4   
3. Συγκεντρωτισμός και ευθυνοφοβία στο επίπεδο λήψης αποφάσεων 3 4   
4. Πολύπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες στο επίπεδο λήψης αποφάσεων 3 4   
5. Πολύπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών 3 3   
6. Μετάθεση ευθυνών από τους κατώτερους στους ανώτερους και αντίστροφα 3 4   
7. Χρήση των ίδιων διδακτικών βιβλίων από όλα τα σχολεία 3 4   

(Προαιρετικό) Στην περίπτωση που διαφωνείτε έντονα με τη διάμεσο της ομάδας σε κάποια δήλωση,  
σημειώστε τον αριθμό της στο πίσω μέρος της σελίδας και εξηγήστε τους λόγους της διαφωνίας σας. 
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Κλίμακα μέτρησης:   Ελάχιστος βαθμός  1       2       3       4       5  Μέγιστος βαθμός Βαθμός 
Πιθανότητας 

Β
α

θ
μ

ό
ς
 

Ε
π

ιθ
υ
μ

ία
ς
 

Κατηγορία Ι 

Άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία 

 Δ
ΙΑ

Μ
Ε

Σ
Ο

Σ
 

Ο
Μ

Α
Δ

Α
Σ

 

Α
Ρ

Χ
ΙΚ

Η
 

Ε
Π

ΙΛ
Ο

Γ
Η

 

Τ
Ε

Λ
ΙΚ

Η
 

Ε
Π

ΙΛ
Ο

Γ
Η

 

1. Συστηματική αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του σχολείου για τη διαβίου 
εκπαίδευση των πολιτών 

4 2   

2. Έμφαση σε προγράμματα που προάγουν τη συνεργατική μάθηση και την 
κοινωνική συμπερίληψη και ενσωμάτωση του μαθητή 

4 3   

3. Άνοιγμα των εγκαταστάσεων του σχολείου στην τοπική κοινότητα για πλήρη 
αξιοποίηση 

3 1   

4. Θεσμοθετημένη εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας στη λειτουργία του σχολείου 3 2   

5. Νέες μορφές συνεργασίας και επικοινωνίας σχολείου και οικογένειας ή σχολείου 
και κοινότητας με την αξιοποίηση του διαδικτύου 

3 2   

6. Εμπέδωση συνεταιριστικού πνεύματος μεταξύ δασκάλων και γονιών 3 2   

7. Εισαγωγή προγραμμάτων γονικής εκπαίδευσης με κέντρο το σχολείο 3 2   

8. Προώθηση από το σχολείο συνεταιριστικών δράσεων με κοινοτικούς και 
πολιτιστικούς φορείς καθώς και άτομα δημιουργούς 

3 2   

9. Συγκεκριμένα προγράμματα για καλύτερη προετοιμασία του μαθητή στην 
ενάσκηση του μελλοντικού του ρόλου ως ενεργού πολίτη 

3 2   

10. Σημαντική αύξηση του χρόνου μάθησης των μαθητών έξω από τις εγκαταστάσεις 
του σχολείου με επισκέψεις σε συγκεκριμένους χώρους της κοινότητας που 
αποτελούν πηγές μάθησης 

3 3   

11. Αναδόμηση των προγραμμάτων έτσι που να προάγουν και να καλλιεργούν 
περισσότερο τις ανθρωπιστικές αξίες και τον πολιτισμό 

3 2   

 

(Προαιρετικό) Στην περίπτωση που διαφωνείτε έντονα με τη διάμεσο της ομάδας σε κάποια δήλωση,  
σημειώστε τον αριθμό της και εξηγήστε τους λόγους της διαφωνίας σας. 
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Κλίμακα μέτρησης:   Ελάχιστος βαθμός  1       2       3       4       5  Μέγιστος βαθμός Βαθμός 
Πιθανότητας 

Β
α

θ
μ

ό
ς
 

Ε
π

ιθ
υ
μ

ία
ς
 

Κατηγορία ΙΑ 

Ανοίγματα του σχολείου στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα 

 Δ
ΙΑ

Μ
Ε

Σ
Ο

Σ
 

Ο
Μ

Α
Δ

Α
Σ

 

Α
Ρ

Χ
ΙΚ

Η
 

Ε
Π

ΙΛ
Ο

Γ
Η

 

Τ
Ε

Λ
ΙΚ

Η
 

Ε
Π

ΙΛ
Ο

Γ
Η

 

1. Δημιουργία μεικτών σχολείων με Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους μαθητές 4 3   
2. Ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης εθνικιστικών συγκρούσεων και διενέξεων 4 2   
3. Σημαντική χρηματοδότηση από εξωτερικές πηγές (ΟΗΕ, ΗΠΑ, Ευρώπη κ.ά.) 

προγραμμάτων που προάγουν τη συνεργασία μεταξύ των δύο κοινοτήτων σε 
θέματα εκπαίδευσης 

4 2   

4. Διοργάνωση κοινών εκπαιδευτικών συνεδρίων μεταξύ Ελληνοκυπρίων και 
Τουρκοκυπρίων 

4 3   

5. Κοινά επιμορφωτικά μαθήματα για Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους 
εκπαιδευτικούς 

4 3   

6. Ανταλλαγές επισκέψεων μαθητών και δασκάλων στα σχολεία των δύο 
κοινοτήτων 

4 3   

7. Δημιουργία κεντρικού φορέα που να συντονίζει τη συνεργασία Ελληνοκυπριακών 
και Τουρκοκυπριακών σχολείων 

3,5 3   

8. Ανάληψη πρωτοβουλιών από το σχολείο για σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ των 
δύο κοινοτήτων 

3 2   

9. Ταυτόχρονη εισαγωγή συγκεκριμένων μέτρων στα δύο εκπαιδευτικά συστήματα 
για οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης 

3 2   

10. Προαιρετική εκμάθηση της τουρκικής γλώσσας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 3 3   
11. Αξιοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για παρακολούθηση μαθημάτων 

εκμάθησης της τουρκικής γλώσσας 
3 3   

12. Εξέταση όλων των εγχειριδίων από κοινή ελληνοτουρκική επιτροπή για 
εντοπισμό και αφαίρεση στοιχείων που προάγουν τη μισαλλοδοξία, και το 
ρατσισμό 

3 2   

13. Ανάπτυξη προγραμμάτων που προάγουν και καλλιεργούν την κοινή ταυτότητα 
και συνείδηση του Κύπριου πολίτη 

3 2   

14. Διάθεση σημαντικών κοινοτικών κονδυλίων για σύγκλιση των εκπαιδευτικών 
συστημάτων των δύο κοινοτήτων 

3 2   

15. Εισαγωγή μαθημάτων γλώσσας και πολιτισμού της άλλης κοινότητας στη βασική 
εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 

3 3   

 

(Προαιρετικό) Στην περίπτωση που διαφωνείτε έντονα με τη διάμεσο της ομάδας σε κάποια δήλωση,  

σημειώστε τον αριθμό της και εξηγήστε τους λόγους της διαφωνίας σας. 
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Κλίμακα μέτρησης:   Ελάχιστος βαθμός  1       2       3       4       5  Μέγιστος βαθμός Βαθμός 
Πιθανότητας 

Β
α

θ
μ

ό
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υ
μ
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ς
 

Κατηγορία ΙΒ 

Το σχολείο οργανισμός που καινοτομεί και αναπτύσσεται συνεχώς 

 Δ
ΙΑ

Μ
Ε

Σ
Ο

Σ
 

Ο
Μ

Α
Δ

Α
Σ

 

Α
Ρ

Χ
ΙΚ

Η
 

Ε
Π

ΙΛ
Ο

Γ
Η

 

Τ
Ε

Λ
ΙΚ

Η
 

Ε
Π

ΙΛ
Ο

Γ
Η

 

1. Συνεχής παραγωγή νέων βελτιωμένων διδακτικών βιβλίων 4 3   
2. Σημαντική αύξηση των επενδύσεων στην προδημοτική και δημοτική εκπαίδευση 

για σκοπούς πρόληψης και μείωσης του αναλφαβητισμού 
4 2   

3. Μετατροπή των σημερινών επιθεωρητών σε συμβούλους διδακτικής και 
επαγγελματικής ανάπτυξης 

4 2   

4. Εμπέδωση μιας κουλτούρας που προάγει το συνεχή πειραματισμό και την 
καινοτομία 

3 2   

5. Ανάδειξη του σχολείου σε οργανισμό μέσα στον οποίο δάσκαλοι και μαθητές 
μαθαίνουν, πειραματίζονται και βελτιώνονται συνεχώς 

3 2   

6. Σημαντικές επενδύσεις στον τομέα του σχεδιασμού και της εισαγωγής 
καινοτομιών 

3 2   

7. Δημιουργία φορέα σχεδιασμού, εισαγωγής και στήριξης καινοτομιών 3 2   
8. Ουσιαστική στροφή από το ρόλο του δασκάλου ως προμηθευτή πληροφοριών 

στο ρόλο του διευκολυντή και συντονιστή της μάθησης 
3 2   

9. Δημιουργία σχολικής υποδομής που διευκολύνει την άμεση πρόσβαση σε κάθε 
μορφή πληροφόρησης και μάθησης 

3 2   

10. Δημιουργία εξειδικευμένων κέντρων υποστήριξης της διδασκαλίας και της 
μάθησης 

3 2   

11. Εκτενείς διασυνδέσεις των σχολείων με ερευνητικά και πανεπιστημιακά κέντρα 3 2   
 

(Προαιρετικό) Στην περίπτωση που διαφωνείτε έντονα με τη διάμεσο της ομάδας σε κάποια δήλωση,  
σημειώστε τον αριθμό της και εξηγήστε τους λόγους της διαφωνίας σας. 
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Κλίμακα μέτρησης:   Ελάχιστος βαθμός  1       2       3       4       5  Μέγιστος βαθμός Βαθμός 
Πιθανότητας 

Β
α
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μ
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υ
μ
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ς
 

Κατηγορία ΙΓ 

Διάφορες προβλέψεις 

Δ
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Μ
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Π
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Γ
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Ε

Λ
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Ε
Π

ΙΛ
Ο

Γ
Η

 

1. Προσμέτρηση των αποτελεσμάτων των ενιαίων εξετάσεων στα λύκεια και για 
σκοπούς εισαγωγής στα πανεπιστήμια 

4 3   

2. Συνύπαρξη του πολυδύναμου δασκάλου με πολλές νέες ειδικότητες 
εκπαιδευτικών στα δημοτικά σχολεία 

4 1   

3. Δημιουργία επιστημονικού επαγγελματικού συνδέσμου των διευθυντών σχολείου 4 2   
4. Ελεύθερη πρόσβαση χωρίς εξετάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 3,5 1   
5. Υποχρέωση όσων φορέων παρέχουν εκπαίδευση να ακολουθούν την 

εκπαιδευτική πολιτική και τα γενικά πλαίσια του αναλυτικού προγράμματος που 
καθορίζει το επίσημο κράτος 

3,5 2   

6. Εισαγωγή του θεσμού των σχολικών λεωφορείων στα αστικά κέντρα για 
κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση 

3 2   

7. Ανάθεση καθηκόντων παιδαγωγικού συμβούλου στους βοηθούς διευθυντές 3 2   
8. Υψηλές οικονομικές αποδοχές των εκπαιδευτικών 3 2   
9. Σοβαρές τριβές και διαμάχες μεταξύ εκπαιδευτικών, γονιών και κυβέρνησης 3 4   
10. Πρόσκτηση τέτοιας δύναμης από τις εκπαιδευτικές οργανώσεις που τους 

επιτρέπει να επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη λήψη σημαντικών αποφάσεων 
που αφορούν την εκπαίδευση 

3 5   

11. Αχρήστευση αξιόλογων μεταρρυθμίσεων λόγω ισχυρών αντιστάσεων των 
εκπαιδευτικών στην προσπάθειά τους να διασφαλίσουν κεκτημένα 

3 4   

12. Δημιουργία ανοικτής τηλεφωνικής γραμμής επικοινωνίας των μαθητών με 
ειδικούς για διάφορα θέματα (ψυχολογική στήριξη, μάθηση, επαγγελματικός 
προσανατολισμός κλπ) 

3 2   

13. Δημιουργία διεξόδων έτσι που οι έμπειροι εκπαιδευτικοί που προάγονται να μην 
απομακρύνονται από τη διδασκαλία, όταν το επιθυμούν 

3 1   

14. Κυριαρχία της δημοσιοϋπαλληλικής νοοτροπίας μεταξύ των εκπαιδευτικών 3 4   
15. Κυριαρχία της αδιαφορίας στη μάζα των εκπαιδευτικών 3 5   
16. Μετάθεση ευθυνών από τους εκπαιδευτικούς στο Υπουργείο και αντίστροφα 3 4   
 

(Προαιρετικό) Στην περίπτωση που διαφωνείτε έντονα με τη διάμεσο της ομάδας σε κάποια δήλωση,  
σημειώστε τον αριθμό της και εξηγήστε τους λόγους της διαφωνίας σας. 
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 
 

Πιο κάτω παρουσιάζονται οι επικεφαλίδες των προηγούμενων κατηγοριών υπό μορφή δηλώσεων. 
Αξιολογήστε αυτό που αναφέρει η κάθε δήλωση τρεις φορές με βάση τις ακόλουθες ερωτήσεις: 

α) Ποιος είναι ο βαθμός πιθανότητας να είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του κυπριακού 
σχολείου μέχρι το 2020; 

β) Ποιος είναι ο βαθμός επιθυμίας να είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του κυπριακού 
σχολείου μέχρι το 2020; 

γ) Ποιος είναι ο βαθμός επίδρασης που εκτιμάτε ότι θα έχει στο κυπριακό εκπαιδευτικό 
σύστημα η πραγματοποίηση αυτού που αναφέρει η δήλωση;  

 

Χρησιμοποιήστε την πιο κάτω κλίμακα για να σημειώσετε τον αριθμό που αντιπροσωπεύει καλύτερα 
την άποψή σας σε κάθε μια από τις παρακάτω δηλώσεις 

 

Ελάχιστος βαθμός   1     2     3     4     5   Μέγιστος βαθμός 

 

                α) Βαθμός 

Πιθανότητας 

β) Βαθμός 

Επιθυμίας 

γ) Βαθμός 

Επίδρασης 

1. Επιδράσεις από το χώρο της ελεύθερης οικονομίας    

2. Σύγκλιση του σχολείου με την κοινωνία της πληροφορίας    

3. Συμπόρευση με το ευρωπαϊκό σχολείο    

4. Ανασχεδιασμός της λειτουργίας του σχολείου (υποδομή & 
προγράμματα) 

   

5. Αυτονομία της σχολικής μονάδας    

6. Αύξηση της μαθητικής παραβατικότητας    

7. Έμφαση στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου    

8. Έμφαση στη συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών    

9. Ενίσχυση γραφειοκρατιστικών προσεγγίσεων    

10. Άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία των πολιτών    

11. Ανοίγματα του σχολείου στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα    

12. Ανάδειξη του σχολείου σε οργανισμό που καινοτομεί και 
αναπτύσσεται συνεχώς 

   

 

(Προαιρετικό) Ελεύθερα σχόλια για το βαθμό πιθανότητας, επιθυμίας και επίδρασης των πιο πάνω. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ  

Ερωτηματολόγιο δεύτερου γύρου στο διαδίκτυο (γενική άποψη)  

   

   

      

 

Πανεπιστήμιο Κύπρου   

  Τμήμα Επιστημών της Αγωγής   

                         Πρόγραμμα Εκπαιδευτικής Διοίκησης και Ανάπτυξης Προγραμμάτων 

  (Εκπαιδευτική Διοίκηση)   

      

      

                                      ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ DELPHI  

                                    ΤΟ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020 

  ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΓΥΡΟΣ   

  

  

  Συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου 

  Κωδικός Πρόσβασης : 
Πρόσβαση
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ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - Γύρος 2ος, Οδηγίες 

  
[ Οδηγίες ] [ Μέρος Πρώτο ] [ Μέρος Δεύτερο ] [ Μέρος Τρίτο ] [ Μέρος Τέταρτο ] [ Εξοδος ] 

  
  Το ερωτηματολόγιο αυτό περιέχει δηλώσεις που έχουν προκύψει από τις ατομικές 

συνεντεύξεις με τα 50 άτομα που παίρνουν μέρος στην έρευνα. Αποτελείται από τα 

ακόλουθα 4 μέρη: 

Μέρος Πρώτο: Προσωπικά στοιχεία 

Μέρος Δεύτερο: Στρατηγικές προληπτικής αντιμετώπισης του μέλλοντος 

Μέρος Τρίτο: Δυσκολίες και προβλήματα μέχρι το 2020 

Μέρος Τέταρτο: Προβλέψεις για αλλαγές μέχρι το 2020, ομαδοποιημένες σε τέσσερις 

κατηγορίες. 

Ο όρος "κυπριακό σχολείο" αναφέρεται στην οργανωμένη δημόσια εκπαίδευση της 

Κυπριακής Δημοκρατίας από το νηπιαγωγείο μέχρι και το λύκειο και συμπεριλαμβάνει τόσο 

το επίπεδο της σχολικής μονάδας όσο και το επίπεδο του εκπαιδευτικού συστήματος.  

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που ακολουθούν για εύκολη συμπλήρωση 

του κάθε μέρους του ερωτηματολογίου. Εισηγούμαστε όπως τυπώσετε τις οδηγίες αυτές για 

εύκολη αναφορά και καθοδήγηση κατά τη διάρκεια της συμπλήρωσης.  

  
Μέρος Πρώτο 

1. Κάνε κλικ στην επιλογή [Μέρος Πρώτο] στο πάνω μέρος της οθόνης. 

2. Κάνε κλικ στο βέλος που υπάρχει δίπλα από την ερώτηση 1 και 2 και επέλεξε στο πλαίσιο 

που εμφανίζεται εκείνο που ταιριάζει στην περίπτωσή σου. 

3. Στην ερώτηση 3 πληκτρολόγησε (στα ελληνικά) την παρούσα θέση/ιδιότητά σου κάνοντας 

πρώτα κλικ στο πλαίσιο που υπάρχει δίπλα από την ερώτηση. 

4. Κάνε κλικ στην επιλογή [Αποστολή]. Μόνο τότε αποστέλλονται και αποθηκεύονται οι 

επιλογές σου για το μέρος αυτό. Αν επιλέξεις την επιλογή [Άκυρο] τότε σβήνονται οι 

επιλογές σου, χωρίς να σταλούν, και ξαναξεκινάς από την αρχή. Αυτό ισχύει για όλα τα 

μέρη. 

Μέρος Δεύτερο 

1. Κάνε κλικ στην επιλογή [Μέρος Δεύτερο] στο πάνω μέρος της οθόνης. 

2. Διάβασε προσεκτικά τις οδηγίες.  

3. Κάνε κλικ στο βέλος που υπάρχει δίπλα από κάθε δήλωση για να εμφανιστεί η κλίμακα 

(1,2,3,4,5). Χρησιμοποιώντας την κλίμακα αυτή, δείξε πόσο αναγκαία θεωρείς σήμερα την 

υλοποίηση της κάθε μιας από τις 16 στρατηγικές που παρουσιάζονται, επιλέγοντας τον 

ανάλογο αριθμό κάθε φορά. Το 1 σημαίνει αναγκαία σε ελάχιστο βαθμό και το 5 αναγκαία 

σε μέγιστο βαθμό. Οι άλλοι αριθμοί εκφράζουν ενδιάμεσες διαβαθμίσεις. 

4. Αφού βεβαιωθείς ότι απάντησες σε όλες τις δηλώσεις, κάνε κλικ στην επιλογή [Αποστολή] 

που υπάρχει στο τέλος όλων των δηλώσεων. Μόνο τότε αποστέλλονται και αποθηκεύονται 
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οι επιλογές σου για το μέρος αυτό. 

Μέρος Τρίτο 

1. Κάνε κλικ στην επιλογή [Μέρος Τρίτο] στο πάνω μέρος της οθόνης. 

2. Διάβασε προσεκτικά τις οδηγίες.  

3. Κάνε κλικ στο βέλος που υπάρχει δίπλα από κάθε δήλωση για να εμφανιστεί η κλίμακα 

(1,2,3,4,5). Χρησιμοποιώντας την κλίμακα αυτή, δείξε πόσες πιθανότητες υπάρχουν να 

εκδηλωθεί το κάθε ένα από τα 20 προβλήματα που παρουσιάζονται στο κυπριακό σχολείο 

από τώρα μέχρι το έτος 2020, επιλέγοντας τον ανάλογο αριθμό κάθε φορά. Το 1 

αντιπροσωπεύει τον ελάχιστο βαθμό πιθανότητας να εκδηλωθεί και το 5 το μέγιστο βαθμό 

πιθανότητας να εκδηλωθεί. Οι άλλοι αριθμοί εκφράζουν ενδιάμεσες διαβαθμίσεις. 

4. Αφού βεβαιωθείς ότι απάντησες σε όλες τις δηλώσεις, κάνε κλικ στην επιλογή [Αποστολή] 

που υπάρχει στο τέλος όλων των δηλώσεων. Μόνο τότε αποστέλλονται και αποθηκεύονται 

οι επιλογές σου για το μέρος αυτό. 

Μέρος Τέταρτο 

1. Κάνε κλικ στην επιλογή [Μέρος Τέταρτο] στο πάνω μέρος της οθόνης. 

2. Εμφανίζονται οι τέσσερις κατηγορίες προβλέψεων στις οποίες χωρίζεται το μέρος αυτό. Η 

διαδικασία συμπλήρωσης είναι η ίδια και για τις τέσσερις αυτές κατηγορίες του τέταρτου 

μέρους. 

3. Κάνε κλικ στην [Κατηγορία Δ1] που αφορά τις προβλέψεις για τη γενική λειτουργία και 

οργάνωση του σχολείου 

4. Διάβασε προσεκτικά τις οδηγίες.  

5. Κάνε κλικ στο βέλος που υπάρχει δίπλα από κάθε πρόβλεψη για να εμφανιστεί η κλίμακα 

(1,2,3,4,5). Χρησιμοποιώντας την κλίμακα αυτή, δείξε πόσες πιθανότητες υπάρχουν να 

πραγματοποιηθεί η κάθε πρόβλεψη στο κυπριακό σχολείο από τώρα μέχρι το έτος 2020, 

επιλέγοντας τον ανάλογο αριθμό κάθε φορά. Το 1 αντιπροσωπεύει τον ελάχιστο βαθμό 

πιθανότητας να πραγματοποιηθεί και το 5 το μέγιστο βαθμό πιθανότητας να 

πραγματοποιηθεί. Οι άλλοι αριθμοί εκφράζουν ενδιάμεσες διαβαθμίσεις. 

6. Αφού βεβαιωθείς ότι απάντησες σε όλες τις δηλώσεις στην πρώτη αυτή κατηγορία, κάνε 

κλικ στην επιλογή [Αποστολή] που υπάρχει στο τέλος όλων των δηλώσεων. Μόνο τότε 

αποστέλλονται και αποθηκεύονται οι επιλογές σου για την κατηγορία αυτή. 

7. Επανέλαβε τα βήματα από 3 μέχρι 6 και για την κάθε μια από τις υπόλοιπες τρεις 

κατηγορίες προβλέψεων [Κατηγορία Δ2] [Κατηγορία Δ3] [Κατηγορία Δ4] 

  
Βεβαιωθείτε ότι έχετε απαντήσει και στα τέσσερα μέρη, όπως επίσης και στις τέσσερις 

κατηγορίες στις οποίες είναι χωρισμένο το τέταρτο μέρος.  

Μην ξεχνάτε στο τέλος κάθε μέρους ή κάθε κατηγορίες να κάνετε κλικ στην επιλογή [Αποστολή], 

διαφορετικά δεν μπορούν να αποσταλούν και να αποθηκευτούν οι επιλογές σας. 
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Έχετε τη δυνατότητα να συμπληρώσετε και να αποστείλετε μερικά από τα μέρη, να βγείτε από το 

πρόγραμμα και να επανέλθετε ξανά μέσα στις επόμενες μέρες για να συμπληρώσετε και να 

αποστείλετε και τα υπόλοιπα. Θα χρειαστεί βέβαια να χρησιμοποιήσετε ξανά τον κωδικό που σας 

έχει δοθεί για πρόσβαση στο πρόγραμμα.  

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή βοήθεια μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας [τηλ. 

99851825, 25339029 (βράδυ), τηλεομοιότυπο: 25421819, e-mail:stylmarios@cytanet.com.cy  

  
Σας ευχαριστούμε θερμά για την πολύτιμη συνεισφορά σας στην έρευνα αυτή. 
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Μέρος Πρώτο : Προσωπικά Στοιχεία 
  

 

[ Οδηγίες ] [ Μέρος Πρώτο ] [ Μέρος Δεύτερο ] [ Μέρος Τρίτο ] [ Μέρος Τέταρτο ] [ Εξοδος ] 

  

      

1.   Φύλο  

2.   Τίτλος Σπουδών  

 

3.   Θέση που κατέχετε 
 

       

`Ακυρο
    

Απ οστολή
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Μέρος Δεύτερο : Στρατηγικές Προληπτικής Αντιμετώπισης του Μέλλοντος 
  

[ Οδηγίες ] [ Μέρος Πρώτο ] [ Μέρος Δεύτερο ] [ Μέρος Τρίτο ] [ Μέρος Τέταρτο ] [ Εξοδος ] 

 

  

Στο μέρος αυτό παρουσιάζονται 16 συγκεκριμένες στρατηγικές προληπτικής αντιμετώπισης του μέλλοντος 

που αφορούν το κυπριακό σχολείο. Κάνετε πρώτα κλικ στο βέλος στην περιοχή δίπλα από κάθε δήλωση για 

να εμφανιστεί η κλίμακα 1-5. Χρησιμοποιώντας την κλίμακα αυτή δείξετε πόσο αναγκαία θεωρείτε 

σήμερα την υλοποίηση της κάθε μιας στρατηγικής, επιλέγοντας τον ανάλογο αριθμό κάθε φορά. Το 1 

σημαίνει «αναγκαία σε ελάχιστο βαθμό» και το 5 «αναγκαία σε μέγιστο βαθμό». Οι άλλοι αριθμοί 

εκφράζουν ενδιάμεσες διαβαθμίσεις.  
 

      

      

Στρατηγικές προληπτικής αντιμετώπισης του μέλλοντος 

Βαθμός 

αναγκαιότητας 

1=ελάχιστος 

5=μέγιστος 

1.  Δημιουργία μηχανισμού συστηματικής παρακολούθησης των εξελίξεων στα διεθνή 

εκπαιδευτικά κέντρα  
   

  

2.  Παρακολούθηση του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζουν άλλες προηγμένες χώρες 

παρόμοια με τα δικά μας εκπαιδευτικά προβλήματα 
   

  

3.  Ίδρυση μονάδας στρατηγικού σχεδιασμού και ανάπτυξης της εκπαίδευσης    

  

4.  Ανάπτυξη μηχανισμών στρατηγικής πρόγνωσης του μέλλοντος του κυπριακού σχολείου 

πάνω σε συστηματική και επιστημονική βάση, τα αποτελέσματα του οποίου να χρησιμεύουν 

ως βάση για το στρατηγικό σχεδιασμό της εκπαίδευσης 

   

  

5.  Δημιουργία «εθνικού συμβουλίου» παιδείας με αντιπροσώπευση όλων των εμπλεκόμενων 

φορέων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων όσον αφορά τις βασικές κατευθύνσεις της 

εκπαίδευσης και την εισαγωγή σημαντικών μεταρρυθμίσεων 

   

  

6.  Αναδιάρθρωση της διοικητικής δομής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού με την 

εισαγωγή σύγχρονων τρόπων οργάνωσης και διοίκησης 
   

  

7.  Προτεραιότητα στην ανάπτυξη της εκπαιδευτικής έρευνας    

  

8.  Επιστημονική ανάλυση, αξιολόγηση και ιεράρχηση των πραγματικών αναγκών του 

εκπαιδευτικού συστήματος 
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9.  Αναδόμηση του ΠΙ ώστε να καταστεί κέντρο παραγωγής και τεκμηρίωσης της 

εκπαιδευτικής πολιτικής 
   

  

10.  Ανάπτυξη μηχανισμών στενής συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση για απρόσκοπτη 

εισαγωγή και αξιοποίηση τεχνογνωσίας και εμπειρογνωμοσύνης  
   

  

11.  Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της εκπαίδευσης σε βάθος χρόνου, το οποίο να 

παρακολουθείται στενά και να αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα 
   

  

12.  Εμπλοκή ολόκληρης της κοινωνίας σε ένα ανοικτό, συνεχή και συστηματικό διάλογο που να 

αποσκοπεί στη δημιουργία μιας δεξαμενής σκέψεων και ιδεών για την ανάπτυξη και 

βελτίωση του σχολείου 

   

  

13.  Δημιουργία κλάδου σε κάποιο από τα κυπριακά πανεπιστήμια που να έχει ως αντικείμενο 

σπουδών τις επιστήμες του μέλλοντος (futures studies) όπως συμβαίνει με αρκετά 

πανεπιστήμια του εξωτερικού 

   

  

14.  Στενή συνεργασία με οργανισμούς και πανεπιστήμια του εξωτερικού που έχουν αναπτύξει 

ερευνητικά κέντρα στρατηγικών προγνώσεων και μελέτης του μέλλοντος στον τομέα της 

εκπαίδευσης 

   

  

15.  Δημιουργία σώματος «σοφών» στο οποίο να συμμετέχουν επίλεκτες προσωπικότητες με 

προσφορά στον τομέα της εκπαίδευσης, το οποίο να λειτουργεί συμβουλευτικά παρά τω 

Υπουργώ 

   

  

16.  Προώθηση νέων με υψηλά προσόντα και κατάρτιση στην ανώτατη ιεραρχία του 

Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 
   

  
 

 

      

       

`Ακυρο
    

Απ οστολή
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Μέρος Τρίτο : Δυσκολίες και Προβλήματα 
  

[ Οδηγίες ] [ Μέρος Πρώτο ] [ Μέρος Δεύτερο ] [ Μέρος Τρίτο ] [ Μέρος Τέταρτο ] [ Εξοδος ] 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται 20 συγκεκριμένα προβλήματα ή δυσκολίες που εκτιμάται ότι θα 

αντιμετωπίσει το κυπριακό σχολείο στο μέλλον. Κάνετε πρώτα κλικ στο βέλος στην περιοχή δίπλα από κάθε 

δήλωση για να εμφανιστεί η κλίμακα 1-5. Χρησιμοποιώντας την κλίμακα αυτή δείξετε πόσες πιθανότητες 

υπάρχουν να εκδηλωθεί το κάθε πρόβλημα ή δυσκολία στο κυπριακό σχολείο από τώρα μέχρι το έτος 

2020, επιλέγοντας τον ανάλογο αριθμό κάθε φορά. Το 1 αντιπροσωπεύει τον ελάχιστο βαθμό 

πιθανότητας να εκδηλωθεί και το 5 το μέγιστο βαθμό πιθανότητας να εκδηλωθεί. 
Οι άλλοι αριθμοί εκφράζουν ενδιάμεσες διαβαθμίσεις.  

      

Μελλοντικές δυσκολίες και προβλήματα 

Βαθμός πιθανότητας 

1=ελάχιστος 

5=μέγιστος 

1.  Δυσκολία προσαρμογής στις νέες συνθήκες και απαιτήσεις που θα συνεπάγεται η ένταξη της 

Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

  

 

  

2.  Δυσκολία προσαρμογής στις νέες συνθήκες που θα δημιουργήσει η ραγδαία εξέλιξη των 

τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 

  

 

  

3.  Δυσκολία προσαρμογής στις νέες συνθήκες και απαιτήσεις που θα συνεπάγεται μια 

ενδεχόμενη κοινή συμβίωση Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων σε ένα ομόσπονδο κράτος 

  

 

  

4.  Έξαρση φαινομένων όπως ο σοβινισμός, η μισαλλοδοξία, ο ρατσισμός και η ξενοφοβία 

μέσα στα σχολεία 

  

 

  

5.  
Έντονη κριτική σε ενδεχόμενα ανοίγματα του σχολείου στην τουρκοκυπριακή κοινότητα  

  

 
  

6.  Κρίση γενικού φιλοσοφικού προσανατολισμού της εκπαίδευσης με βασικούς 

αντιμαχόμενους πόλους την ελληνοχριστιανική ταυτότητα, την ταυτότητα του Κύπριου 

πολίτη σε ένα ομόσπονδο ελληνοτουρκικό κράτος και την ταυτότητα του Ευρωπαίου 

παγκόσμιου πολίτη  

  

 

  

7.  Δυσκολίες που σχετίζονται με την ύπαρξη ενός αρκετά υψηλού ποσοστού αλλόγλωσσων 

μαθητών από διάφορες χώρες 

  

 

  

8.  Εμπόδια στην εισαγωγή σημαντικών μεταρρυθμίσεων από ένα ισχυρό εκπαιδευτικό 

συνδικαλιστικό κίνημα 
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9.  
Μαθητική παραβατικότητα και βία στα σχολεία 

  

 
  

10.  
Σχολική αποτυχία και λειτουργικός αναλφαβητισμός  

  

 
  

11.  
Ψηφιακός αναλφαβητισμός 

  

 
  

12.  Εξεύρεση πόρων για κάλυψη του τεράστιου οικονομικού κόστους που συνεπάγεται η 

συνεχής αγορά και αναβάθμιση του σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού και η συνεχής 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε αυτό 

  

 

  

13.  
Εξάπλωση των ναρκωτικών ουσιών μεταξύ των μαθητών 

  

 
  

14.  
Μεγάλο ποσοστό μαθητών που εγκαταλείπουν τα σχολεία 

  

 
  

15.  Κλίμα έντονου ανταγωνισμού και αλληλοϋπόσκαψης μεταξύ ιδιωτικής και δημόσιας 

εκπαίδευσης 

  

 

  

16.  
Συνεχής μεταφορά σοβαρών προβλημάτων της κοινωνίας μέσα στα σχολεία 

  

 
  

17.  Μετεξέλιξη του εκπαιδευτικού συστήματος σε ένα ισχυρό και δύσκαμπτο γραφειοκρατικό 

οργανισμό 

  

 

  

18.  
Αποξένωση του σχολείου από τη σύγχρονη κοινωνία και τις ανάγκες της 

  

 
  

19.  Δημιουργία με τη βοήθεια και της σύγχρονης τεχνολογίας ενεξέλεγκτων δικτύων μάθησης 

και αγωγής έξω από το οργανωμένο σχολείο  

  

 

  

20.  
Εδραίωση ενός συστήματος παραπαιδείας 

  

 
  
 

 

      

       

`Ακυρο
    

Απ οστολή
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Μέρος Τέταρτο : Προβλέψεις για Αλλαγές 
  

 

[ Οδηγίες ] [ Μέρος Πρώτο ] [ Μέρος Δεύτερο] [ Μέρος Τρίτο] [ Μέρος Τέταρτο ] [ Εξοδος] 

  

  

  

  

 Στο μέρος αυτό παρουσιάζονται οι δηλώσεις που αφορούν προβλέψεις για μελλοντικές αλλαγές στο 

κυπριακό σχολείο, ομαδοποιημένες ανάλογα με το περιεχόμενό τους στις ακόλουθες 4 βασικές 

κατηγορίες: 

Κατηγορία Δ1: Γενική Λειτουργία και Οργάνωση 

Κατηγορία Δ2: Διδασκαλία και Μάθηση 

Κατηγορία Δ3: Υποδομή και Πόροι 

Κατηγορία Δ4: Εκπαιδευτικό Δυναμικό 

 

Για να εισέλθεις σε κάθε μια από τις τέσσερις κατηγορίες χρησιμοποίησε τις πιο κάτω επιλογές. 
  

  

  

[ Κατηγορία Δ1 ] [ Κατηγορία Δ2] [ Κατηγορία Δ3] [ Κατηγορία Δ4 ] 
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Μέρος Τέταρτο 

Κατηγορία Δ1: Γενική Λειτουργία και Οργάνωση 
 

[ Οδηγίες ] [ Μέρος Πρώτο ] [ Μέρος Δεύτερο ] [ Μέρος Τρίτο ] [ Μέρος Τέταρτο ] [ Εξοδος ] 

[ Κατηγορία Δ1 ] [ Κατηγορία Δ2 ] [ Κατηγορία Δ3 ] [ Κατηγορία Δ4 ] 

 

Κάνετε πρώτα κλικ στο βέλος στην περιοχή δίπλα από κάθε δήλωση για να εμφανιστεί η κλίμακα 1-5. 

Χρησιμοποιώντας την κλίμακα αυτή δείξετε πόσες πιθανότητες υπάρχουν να πραγματοποιηθεί η κάθε 

πρόβλεψη στο κυπριακό σχολείο από τώρα μέχρι το έτος 2020, επιλέγοντας τον ανάλογο αριθμό κάθε 

φορά. Το 1 αντιπροσωπεύει τον ελάχιστο βαθμό πιθανότητας να πραγματοποιηθεί και το 5 το μέγιστο 

βαθμό πιθανότητας να πραγματοποιηθεί. Οι άλλοι αριθμοί εκφράζουν ενδιάμεσες διαβαθμίσεις.  

Στο ερωτηματολόγιo αυτό δεν εξετάζουμε την επιθυμία μας να συμβεί ή να μη συμβεί μια αλλαγή αλλά 

αποκλειστικά και μόνο την πιθανότητα που εκτιμούμε ότι υπάρχει για να συμβεί. 

 

      

Προβλέψεις 

Βαθμός πιθανότητας 

1=ελάχιστος 

5=μέγιστος 

 

1.  Μεγέθυνση της ιδιωτικής εκπαίδευσης σε βάρος της δημόσιας    

  

2.  Κλίμα έντονου ανταγωνισμού μεταξύ των σχολείων    

  

3.  Ίδρυση και κλείσιμο ενός σχολείου σύμφωνα με τους νόμους της προσφοράς και της 

ζήτησης 
   

  

4.  Εισαγωγή δεικτών μέτρησης της αποδοτικότητας σε όλα τα επίπεδα για όλα τα σχολεία    

  

5.  Εκτενής δημόσια πληροφόρηση για τα αποτελέσματα και επιτεύγματα κάθε σχολείου    

  

6.  Κατοχύρωση του δικαιώματος των γονιών να επιλέγουν το σχολείο στο οποίο θα 

φοιτήσει το παιδί τους 
   

  

7.  Αγορά υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα για υπηρεσίες συναφείς με την εκπαίδευση 

(π.χ. επιμόρφωση και αξιολόγηση προσωπικού, αξιολόγηση σχολικών προγραμμάτων, 

συγγραφή εγχειριδίων, ανάπτυξη λογισμικού κ.ά.) 

   

  

8.  Πολλαπλασιασμός των φορέων που λειτουργούν σχολεία και παρέχουν εκπαίδευση: 

δημόσιο, δήμοι, κοινότητες, εκκλησία, μη κερδοσκοπικοί και κερδοσκοπικοί οργανισμοί, 

εταιρείες, ιδιώτες κ.ά. 
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9.  Επικέντρωση του κράτους περισσότερο στο ρόλο του χρηματοδότη, του επόπτη και του 

ρυθμιστή της παροχής του εκπαιδευτικού αγαθού, και λιγότερο στο ρόλο του παροχέα 

της εκπαίδευσης  

   

  

10.  Υποχρέωση όσων φορέων παρέχουν εκπαίδευση να ακολουθούν την εκπαιδευτική 

πολιτική και τα γενικά πλαίσια του αναλυτικού προγράμματος που καθορίζει το επίσημο 

κράτος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η  

Ερωτηματολόγιο τρίτου γύρου στο διαδίκτυο (γενική άποψη)  

   

   

   

      

 

Πανεπιστήμιο Κύπρου   

  Τμήμα Επιστημών της Αγωγής   

                      Πρόγραμμα Εκπαιδευτικής Διοίκησης και Ανάπτυξης Προγραμμάτων 

  (Εκπαιδευτική Διοίκηση)   

      

                          ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ DELPHI  

                        ΤΟ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020 

  ΤΡΙΤΟΣ ΓΥΡΟΣ   

  

  

  Συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου 

  Κωδικός Πρόσβασης : 
Πρόσβαση
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ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - Γύρος 3ος, Οδηγίες 

  
[ Οδηγίες ] [ Μέρος Α ] [ Μέρος Β ] [ Μέρος Γ1 ] [ Μέρος Γ2 ] [ Εξοδος ] 

  
 Το ερωτηματολόγιο αυτό αποτελείται από τα ακόλουθα 4 μέρη: 

Μέρος Α: Στρατηγικές προληπτικής αντιμετώπισης του μέλλοντος 

Μέρος Β: Δυσκολίες και προβλήματα μέχρι το 2020 

Μέρος Γ1: Προβλέψεις ομαδοποιημένες σε 7 κατηγορίες 

Μέρος Γ2: Προβλέψεις ομαδοποιημένες σε 6 κατηγορίες και μια επιλογή για συνολική κρίση των 

κατηγοριών. 

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που ακολουθούν για εύκολη συμπλήρωση του κάθε 

μέρους του ερωτηματολογίου. Εισηγούμαστε όπως τυπώσετε τις οδηγίες αυτές για εύκολη αναφορά 

και καθοδήγηση κατά τη διάρκεια της συμπλήρωσης.  

  
Μέρος Α 

1. Κάνε κλικ στην επιλογή [Μέρος Α] στο πάνω μέρος της οθόνης. 

2. Διάβασε προσεκτικά τις οδηγίες για το μέρος αυτό. 

3. Κάνε κλικ στο αντίστοιχο βέλος για να εμφανιστεί η κλίμακα 1-5 και να επιλέξεις τον αριθμό 

που ανταποκρίνεται καλύτερα στην απάντησή σου. 

4. Στο τέλος των δηλώσεων υπάρχει χώρος για σχόλια (προαιρετικά). Κάνε κλικ πάνω στο 

χώρο αυτό και πληκτρολόγησε στα ελληνικά τα σχόλιά σου. 

5. Όταν ολοκληρώσεις το μέρος αυτό κάνε κλικ στην επιλογή [Αποστολή]. Μόνο τότε 

αποστέλλονται και αποθηκεύονται οι επιλογές σου για το μέρος αυτό. Αν επιλέξεις την 

επιλογή [Άκυρο] τότε σβήνονται οι επιλογές σου, χωρίς να σταλούν, και ξαναξεκινάς από 

την αρχή. Αυτό ισχύει για όλα τα μέρη. 

Μέρος Β 

1. Κάνε κλικ στην επιλογή [Μέρος Β] στο πάνω μέρος της οθόνης. 

2. Διάβασε προσεκτικά τις οδηγίες για το μέρος αυτό. 

3. Κάνε κλικ στο αντίστοιχο βέλος για να εμφανιστεί η κλίμακα 1-5 και να επιλέξεις τον αριθμό 

που ανταποκρίνεται καλύτερα στην απάντησή σου. 

4. Στο τέλος των δηλώσεων υπάρχει χώρος για σχόλια (προαιρετικά). Κάνε κλικ πάνω στο 

χώρο αυτό και πληκτρολόγησε στα ελληνικά τα σχόλιά σου. 

5. Όταν ολοκληρώσεις το μέρος αυτό κάνε κλικ στην επιλογή [Αποστολή]. Μόνο τότε 

αποστέλλονται και αποθηκεύονται οι επιλογές σου για το μέρος αυτό. Αν επιλέξεις την 

επιλογή [Άκυρο] τότε σβήνονται οι επιλογές σου, χωρίς να σταλούν, και ξαναξεκινάς από 

την αρχή.  

Μέρος Γ1 
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1. Κάνε κλικ στην επιλογή [Μέρος Γ1] στο πάνω μέρος της οθόνης. 

2. Εμφανίζονται οι 7 κατηγορίες προβλέψεων στις οποίες χωρίζεται το μέρος αυτό. Η 

διαδικασία συμπλήρωσης είναι η ίδια και για τις 7 αυτές κατηγορίες. Διάβασε προσεκτικά τις 

οδηγίες για τη συμπλήρωσή τους. 

3. Επέλεξε με τη σειρά τις κατηγορίες και κάνε τις επιλογές σου. Όταν επιθυμείς να γράψεις 

σχόλια κάνε κλικ στο αντίστοιχο μέρος και πληκτρολόγησε στα ελληνικά τα σχόλια σου. 

Μην ξεχνάς να κάνεις κλικ στην επιλογή [Αποστολή] που υπάρχει στο τέλος κάθε 

κατηγορίας. Μόνο τότε αποστέλλονται και αποθηκεύονται οι επιλογές σου για την 

αντίστοιχη κατηγορία. 

Μέρος Γ2 

1. Κάνε κλικ στην επιλογή [Μέρος Γ2] στο πάνω μέρος της οθόνης. 

2. Εμφανίζονται οι υπόλοιπες 6 κατηγορίες προβλέψεων στις οποίες χωρίζεται το μέρος αυτό, 

καθώς και μια επιλογή στο τέλος για συνολική κρίση των επιμέρους κατηγοριών. Η 

διαδικασία συμπλήρωσης είναι η ίδια για όλες τις κατηγορίες. Διάβασε προσεκτικά τις 

οδηγίες για τη συμπλήρωσή τους. 

3. Επέλεξε με τη σειρά τις κατηγορίες και κάνε τις επιλογές σου. Όταν επιθυμείς να γράψεις 

σχόλια κάνε κλικ στο αντίστοιχο μέρος και πληκτρολόγησε στα ελληνικά τα σχόλια σου. 

Μην ξεχνάς να κάνεις κλικ στην επιλογή [Αποστολή] που υπάρχει στο τέλος κάθε 

κατηγορίας. Μόνο τότε αποστέλλονται και αποθηκεύονται οι επιλογές σου για την 

αντίστοιχη κατηγορία. 

4. Μετά τη συμπλήρωση των κατηγοριών επέλεξε την επιλογή [Συνολική Κρίση]. Εδώ 

βρίσκονται οι επικεφαλίδες όλων των προηγούμενων κατηγοριών και υπάρχουν βοηθητικές 

ερωτήσεις για μια συνολική αξιολόγησή τους. Αυτό είναι και το τελευταίο κομμάτι του 

ερωτηματολογίου.  

  
Βεβαιωθείτε ότι έχετε απαντήσει σε όλα τα μέρη και τις επιμέρους κατηγορίες.  

Μην ξεχνάτε στο τέλος κάθε μέρους ή κάθε κατηγορίες να κάνετε κλικ στην επιλογή [Αποστολή], 

διαφορετικά δεν μπορούν να αποσταλούν και να αποθηκευτούν οι επιλογές σας. 

 

Έχετε τη δυνατότητα να συμπληρώσετε και να αποστείλετε μερικά από τα μέρη, να βγείτε από το 

πρόγραμμα και να επανέλθετε ξανά τις επόμενες μέρες για να συμπληρώσετε και να αποστείλετε 

και τα υπόλοιπα. Θα χρειαστεί βέβαια να χρησιμοποιήσετε ξανά τον κωδικό που σας έχει δοθεί για 

πρόσβαση στο πρόγραμμα. 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή βοήθεια μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας [τηλ. 25421819 

(πρωί), 25339029 (απόγευμα-βράδυ), e-mail:stylmarios@cytanet.com.cy  

  
Σας ευχαριστούμε θερμά για την πολύτιμη συνεισφορά σας στην έρευνα αυτή. 
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Μέρος Α : Στρατηγικές Προληπτικής Αντιμετώπισης του Μέλλοντος 
  

[ Οδηγίες ] [ Μέρος Α ] [ Μέρος Β ] [ Μέρος Γ1 ] [ Μέρος Γ2 ] [ Εξοδος ] 

Πιο κάτω παρουσιάζονται οι 11 στρατηγικές για προληπτική αντιμετώπιση του μέλλοντος του κυπριακού σχολείου 

με το μεγαλύτερο Βαθμό Αναγκαιότητας για υλοποίηση, όπως έχουν προκύψει από τον προηγούμενο γύρο. Ο 

πρώτος αριθμός δίπλα από κάθε στρατηγική αντιπροσωπεύει τη ΔΙΑΜΕΣΟ των επιλογών της ομάδας και ο 

δεύτερος τη δική σας ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ. (Αν κάπου είναι γραμμένο το 0 σημαίνει ότι δεν είχατε επιλέξει κάτι). 

Στην τελευταία στήλη έχετε την ευκαιρία να ξανασκεφτείτε την απάντησή σας και να σημειώσετε την ΤΕΛΙΚΗ 

ΕΠΙΛΟΓΗ σας για το βαθμό αναγκαιότητας της κάθε στρατηγικής. Εκεί που επιμένετε στην αρχική επιλογή σας 

δεν χρειάζεται να σημειώσετε τίποτε. Η κλίμακα μέτρησης φαίνεται πιο κάτω. 
 

 
 

    Κλίμακα Μέτρησης:  Ελάχιστος Βαθμός 1  2  3  4  5  Μέγιστος Βαθμός 
Βαθμός 

Αναγκαιότητας  

Στρατηγικές προληπτικής αντιμετώπισης του μέλλοντος 

Δ 

Ι 

Α 

Μ 

Ε 

Σ 

Ο 

Σ  

Ο 

Μ 

Α 

Δ 

Α 

Σ  

 

Α 

Ρ 

Χ 

Ι 

Κ 

Η 

Ε 

Π 

Ι 

Λ 

Ο 

Γ 

Η  
 

Τ 

Ε 

Λ 

Ι 

Κ 

Η 

Ε 

Π 

Ι 

Λ 

Ο 

Γ 

Η  
 

1. Ίδρυση μονάδας στρατηγικού σχεδιασμού και ανάπτυξης της εκπαίδευσης 5  --
 

2. Επιστημονική ανάλυση, αξιολόγηση και ιεράρχηση των πραγματικών αναγκών του 

εκπαιδευτικού συστήματος 5  --
 

3. Αναδιάρθρωση της διοικητικής δομής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού με την 

εισαγωγή σύγχρονων τρόπων οργάνωσης και διοίκησης 5  --
 

4. Προτεραιότητα στην ανάπτυξη της εκπαιδευτικής έρευνας 5  --
 

5. Δημιουργία μηχανισμού συστηματικής παρακολούθησης των εξελίξεων στα διεθνή 

εκπαιδευτικά κέντρα  5  --
 

6. Ανάπτυξη μηχανισμών στρατηγικής πρόγνωσης του μέλλοντος του κυπριακού σχολείου 

πάνω σε συστηματική και επιστημονική βάση, τα αποτελέσματα του οποίου να 

χρησιμεύουν ως βάση για το στρατηγικό σχεδιασμό της εκπαίδευσης 
5  --

 

7. Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της εκπαίδευσης σε βάθος χρόνου, το οποίο να 

παρακολουθείται στενά και να αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα 5  --
 

8. Δημιουργία «εθνικού συμβουλίου» παιδείας με αντιπροσώπευση όλων των εμπλεκόμενων 

φορέων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων όσον αφορά τις βασικές κατευθύνσεις της 

εκπαίδευσης 
5  --

 

 .. …………………………………………………………………………       

  (Προαιρετικό) Δικαιολογήστε την τελική σας επιλογή, εκεί που αυτή διαφέρει σημαντικά από το μέσο όρο της 

ομάδας, αφού γράψετε πρώτα τον αριθμό της δήλωσης.  

 
`Ακυρο

    
Απ οστολή
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Μέρος B : Δυσκολίες και Προβλήματα 

 

[ Οδηγίες ] [ Μέρος Α ] [ Μέρος Β ] [ Μέρος Γ1 ] [ Μέρος Γ2 ] [ Εξοδος ] 

Πιο κάτω παρουσιάζονται τα 14 προβλήματα που συγκέντρωσαν στον προηγούμενο γύρο μέσο όρο 

μεγαλύτερο ή ίσο με 3 (στην κλίμακα 1-5) όσον αφορά το Βαθμό Πιθανότητας να συμβούν και να 

επηρεάσουν το κυπριακό σχολείο μέχρι το 2020. Ο πρώτος αριθμός δίπλα από κάθε πρόβλημα 

αντιπροσωπεύει τη ΔΙΑΜΕΣΟ των επιλογών της ομάδας και ο δεύτερος τη δική σας ΑΡΧΙΚΗ 

ΕΠΙΛΟΓΗ. (Αν κάπου είναι γραμμένο το 0 σημαίνει ότι δεν είχατε επιλέξει κάτι). Στην επόμενη στήλη 

έχετε την ευκαιρία να ξανασκεφτείτε την απάντησή σας και να σημειώσετε την ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ σας 

για το βαθμό πιθανότητας να συμβεί. Εκεί που επιμένετε στην αρχική επιλογή σας δεν χρειάζεται να 

σημειώσετε τίποτε. Στην τελευταία στήλη σημειώστε το Βαθμό Δυσκολίας που εκτιμάτε ότι έχει το κάθε 

πρόβλημα. Η κλίμακα μέτρησης είναι η ίδια τόσο για το βαθμό πιθανότητας όσο και για το βαθμό 

δυσκολίας και φαίνεται πιο κάτω: 
 

   
 

 Κλίμακα Μέτρησης:  Ελάχιστος Βαθμός  1  2  3  4  5  Μέγιστος Βαθμός 
Βαθμός 

Πιθανότητας  

Β 

Α  

Θ 

Μ 

Ο 

Σ 

Δ 

Υ 

Σ 

Κ 

Ο 

Λ 

Ι 

Α 

Σ 
 

Δυσκολίες και προβλήματα 

Δ 

Ι 

Α 

Μ 

Ε 

Σ 

Ο 

Σ 

Ο 

Μ 

Α 

Δ 

Α 

Σ 

 

Α 

Ρ 

Χ 

Ι 

Κ 

Η 

Ε 

Π 

Ι 

Λ 

Ο 

Γ 

Η 
 

Τ 

Ε 

Λ 

Ι 

Κ 

Η 

Ε 

Π 

Ι 

Λ 

Ο 

Γ 

Η 
 

1.  Δυσκολία προσαρμογής στις νέες συνθήκες και απαιτήσεις που θα συνεπάγεται μια 

ενδεχόμενη κοινή συμβίωση Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων σε ένα 

ομόσπονδο κράτος 

4    

2.  Μαθητική παραβατικότητα και βία στα σχολεία 4    

3.  Εδραίωση ενός συστήματος παραπαιδείας  4    

4.  Εξάπλωση των ναρκωτικών ουσιών μεταξύ των μαθητών  4    

5.  Συνεχής μεταφορά σοβαρών προβλημάτων της κοινωνίας μέσα στα σχολεία  4    

6.  Δυσκολία προσαρμογής στις νέες συνθήκες που θα δημιουργήσει η ραγδαία εξέλιξη 

των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 4    

  

……………………………………………………………………. 

(Προαιρετικό) Στην περίπτωση που διαφωνείτε έντονα με τη διάμεσο της ομάδας σε κάποια δήλωση, 

σημειώστε τον αριθμό της και εξηγήστε τους λόγους της διαφωνίας σας. 

 
 

Ακυρο
   

Απ οστολη
 

 

 

Μά
ριο
ς Σ

. Σ
τυ
λια
νίδ
ης

file:///D:/My%20Documents/second%20part/second%20part/odigies.asp
file:///D:/My%20Documents/second%20part/second%20part/part1.asp
file:///D:/My%20Documents/second%20part/second%20part/part2.asp
file:///D:/My%20Documents/second%20part/second%20part/part3a.asp
file:///D:/My%20Documents/second%20part/second%20part/part3b.asp
file:///D:/My%20Documents/second%20part/second%20part/logout.asp


 

 469 

Μέρος Γ1 : Κατηγορίες Προβλέψεων 

 

[ Οδηγίες ] [ Μέρος Α ] [ Μέρος Β ] [ Μέρος Γ1 ] [ Μέρος Γ2 ] [ Εξοδος ] 

  

  

 Ακολουθούν ομαδοποιημένες σε 7 κατηγορίες, ανάλογα με το περιεχόμενό τους, οι προβλέψεις για 

αλλαγές που συγκέντρωσαν στον προηγούμενο γύρο μέσο όρο μεγαλύτερο ή ίσο με 3 (στην κλίμακα 1-5) 

όσον αφορά το Βαθμό Πιθανότητας να συμβούν στο κυπριακό σχολείο μέχρι το 2020. Ο πρώτος αριθμός 

δίπλα από κάθε πρόβλεψη αντιπροσωπεύει τη ΔΙΑΜΕΣΟ των επιλογών της ομάδας και ο δεύτερος τη 

δική σας ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ. (Αν κάπου είναι γραμμένο το 0 σημαίνει ότι δεν είχατε επιλέξει κάτι). 

Στην επόμενη στήλη έχετε την ευκαιρία να ξανασκεφτείτε την απάντησή σας και να σημειώσετε την 

ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ σας για το βαθμό πιθανότητας να συμβεί. Εκεί που επιμένετε στην αρχική επιλογή 

σας δεν χρειάζεται να σημειώσετε τίποτε. Στην τελευταία στήλη σημειώστε το Βαθμό Επιθυμίας σας να 

πραγματοποιηθεί η κάθε πρόβλεψη. Η κλίμακα μέτρησης είναι η ίδια τόσο για το βαθμό πιθανότητας όσο 

και για το βαθμό επιθυμίας και φαίνεται στην αρχή κάθε κατηγορίας. 

 

Για να εισέλθεις σε κάθε κατηγορία χρησιμοποίησε τις πιο κάτω επιλογές. 
  

 [ Κατηγορία A ] [ Κατηγορία B] [ Κατηγορία Γ] [ Κατηγορία Δ ] [ Κατηγορία Ε] [ Κατηγορία ΣΤ] [ Κατηγορία Ζ ] 
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Μέρος Γ1 : Κατηγορίες Προβλέψεων 

 

[ Οδηγίες ] [ Μέρος Α ] [ Μέρος Β ] [ Μέρος Γ1 ] [ Μέρος Γ2 ] [ Εξοδος ] 

 

  

 Κλίμακα Μέτρησης:  Ελάχιστος Βαθμός  1  2  3  4  5  Μέγιστος Βαθμός 
Βαθμός 

Πιθανότητας  

Β 

Α  

Θ 

Μ 

Ο 

Σ 

Ε 

Π  

Ι  

Θ 

Υ 

Μ 

Ι 

Α 

Σ 
 

Κατηγορία A 

Επιδράσεις από το χώρο της ελεύθερης οικονομίας 

Δ 

Ι 

Α 

Μ 

Ε 

Σ 

Ο 

Σ 

Ο 

Μ 

Α 

Δ 

Α 

Σ 

 

Α 

Ρ 

Χ 

Ι 

Κ 

Η 

Ε 

Π 

Ι 

Λ 

Ο 

Γ 

Η 
 

Τ 

Ε 

Λ 

Ι 

Κ 

Η 

Ε 

Π 

Ι 

Λ 

Ο 

Γ 

Η 
 

1.  Αγορά υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα για υπηρεσίες συναφείς με την 

εκπαίδευση (π.χ. επιμόρφωση και αξιολόγηση προσωπικού, αξιολόγηση σχολικών 

προγραμμάτων, συγγραφή εγχειριδίων, ανάπτυξη λογισμικού κ.ά.) 

4    

2.  Αναδόμηση των αναλυτικών προγραμμάτων έτσι που να ικανοποιούν περισσότερο 

τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και τις μελλοντικές ανάγκες εργοδότησης κατά 

κλάδο και τομέα παραγωγής 

4    

3.  Εισαγωγή δεικτών μέτρησης της αποδοτικότητας σε όλα τα επίπεδα για όλα τα 

σχολεία  4    

4.  Μηχανισμοί λογοδοσίας για όσους διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα  
4    

5.  Μεγέθυνση της ιδιωτικής εκπαίδευσης σε βάρος της δημόσιας  
3,5    

6.  Πολλαπλασιασμός των φορέων που λειτουργούν σχολεία και παρέχουν 

εκπαίδευση: δημόσιο, δήμοι, κοινότητες, εκκλησία, μη κερδοσκοπικοί και 

κερδοσκοπικοί οργανισμοί, εταιρείες, ιδιώτες κ.ά.  

3    

7.  Εκτενής δημόσια πληροφόρηση για τα αποτελέσματα και επιτεύγματα κάθε 

σχολείου  3    

8.  Κατοχύρωση του δικαιώματος των γονιών να επιλέγουν το σχολείο στο οποίο θα 

φοιτήσει το παιδί τους  3    

9.  Εισαγωγή προγραμμάτων για ανάπτυξη στους μαθητές του πνεύματος της 

επιχειρηματικότητας  
3    

  

…………………………………………………………………………… 

(Προαιρετικό) Στην περίπτωση που διαφωνείτε έντονα με τη διάμεσο της ομάδας σε κάποια δήλωση, 

σημειώστε τον αριθμό της και εξηγήστε τους λόγους της διαφωνίας σας. 
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Ακυρο
   

Απ οστολη
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Μέρος Γ1 : Κατηγορίες Προβλέψεων 

 

[ Οδηγίες ] [ Μέρος Α ] [ Μέρος Β ] [ Μέρος Γ1 ] [ Μέρος Γ2 ] [ Εξοδος ] 

 

 Κλίμακα Μέτρησης:  Ελάχιστος Βαθμός  1  2  3  4  5  Μέγιστος Βαθμός 
Βαθμός 

Πιθανότητας  

Β 

Α 

Θ 

Μ 

Ο 

Σ 

Ε 

Π 

Ι 

Θ 

Υ 

Μ 

Ι 

Α 

Σ 
 

Κατηγορία Β 

Σύγκλιση του σχολείου με την κοινωνία της πληροφορίας 

Δ 

Ι 

Α 

Μ 

Ε 

Σ 

Ο 

Σ 

Ο 

Μ 

Α 

Δ 

Α 

Σ 

 

Α 

Ρ 

Χ 

Ι 

Κ 

Η 

Ε 

Π 

Ι 

Λ 

Ο 

Γ 

Η 
 

Τ 

Ε 

Λ 

Ι 

Κ 

Η 

Ε 

Π 

Ι 

Λ 

Ο 

Γ 

Η 
 

1.  Επανασχεδιασμός του παραδοσιακού σχολείου έτσι που να συμβαδίζει πληρέστερα 

με την ψηφιακή κοινωνία της πληροφορίας 
4    

2.  Αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας για σκοπούς εκπαιδευτικής διοίκησης 
4    

3.  Ανασχεδιασμός των προγραμμάτων έτσι που να συνάδουν με τις νέες τεχνολογίες 

πληροφορικής και πολυμέσων 4    

4.  Εισαγωγή μαθήματος με αντικείμενο τη διαχείριση της πληροφορίας 
4    

5.  Μετασχηματισμός όλων των χώρων ώστε να είναι λειτουργικοί για την αξιοποίηση 

των νέων τεχνολογιών  4    

6.  Πίεση για εξεύρεση των κονδυλίων που απαιτεί η αγορά και συνεχής αναβάθμιση 

των σύγχρονων συστημάτων πληροφορικής και πολυμέσων  4    

7.  Αξιοποίηση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για αμφίδρομη επικοινωνία γονιών 

και εκπαιδευτικών και συστηματική ενημέρωση των πρώτων για την πρόοδο και τις 

επιδόσεις των παιδιών τους 

3,5    

8.  Ανακάλυψη τρόπων και πρακτικών που εναρμονίζουν την παιδαγωγική του 

σχολείου με την ψηφιακή τεχνολογία των πολυμέσων 3    

9.  Δημιουργία υπηρεσίας πιστοποίησης και προτυποποίησης εκπαιδευτικού 

λογισμικού 
3    

  

…………………………………………………………………… 

(Προαιρετικό) Στην περίπτωση που διαφωνείτε έντονα με τη διάμεσο της ομάδας σε κάποια δήλωση, 

σημειώστε τον αριθμό της και εξηγήστε τους λόγους της διαφωνίας σας. 

 
 

Ακυρο
   

Απ οστολη
 

 

Μά
ριο
ς Σ

. Σ
τυ
λια
νίδ
ης

file:///D:/My%20Documents/second%20part/second%20part/odigies.asp
file:///D:/My%20Documents/second%20part/second%20part/part1.asp
file:///D:/My%20Documents/second%20part/second%20part/part2.asp
file:///D:/My%20Documents/second%20part/second%20part/part3a.asp
file:///D:/My%20Documents/second%20part/second%20part/part3b.asp
file:///D:/My%20Documents/second%20part/second%20part/logout.asp


 

 473 

Μέρος Γ1 : Κατηγορίες Προβλέψεων 

 

 [ Οδηγίες ] [ Μέρος Α ] [ Μέρος Β ] [ Μέρος Γ1 ] [ Μέρος Γ2 ] [ Εξοδος ] 

 

 Κλίμακα Μέτρησης:  Ελάχιστος Βαθμός  1  2  3  4  5  Μέγιστος Βαθμός 
Βαθμός 

Πιθανότητας  

Β 

Α 

Θ 

Μ 

Ο 

Σ 

Ε 

Π 

Ι 

Θ 

Υ 

Μ 

Ι 

Α 

Σ 
 

Κατηγορία Γ 

Συμπόρευση με το ευρωπαϊκό σχολείο 

Δ 

Ι 

Α 

Μ 

Ε 

Σ 

Ο 

Σ 

Ο 

Μ 

Α 

Δ 

Α 

Σ 

 

Α 

Ρ 

Χ 

Ι 

Κ 

Η 

Ε 

Π 

Ι 

Λ 

Ο 

Γ 

Η 
 

Τ 

Ε 

Λ 

Ι 

Κ 

Η 

Ε 

Π 

Ι 

Λ 

Ο 

Γ 

Η 
 

1.  Εξωτερικές πιέσεις για σύγκλιση με το ευρωπαϊκό σχολείο 4    

2.  Σημαντικές συνεργασίες και ανταλλαγές με ευρωπαϊκά σχολεία σε όλους τους 

τομείς  4    

3.  Διαμόρφωση κοινής ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής για πολλά επιμέρους 

θέματα της εκπαίδευσης που είναι δεσμευτική για τις χώρες μέλη  4    

4.  Καθιέρωση κοινών δεικτών σύγκρισης και αξιολόγησης της ποιότητας των 

ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων 4    

5.  Εγκαθίδρυση δικτύων συνεργασίας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας και 

εμπειρογνωμοσύνης με χώρες της Ευρώπης 4    

6.  Καθιέρωση ευρωπαϊκών διπλωμάτων πιστοποίησης βασικών μαθητικών 

δεξιοτήτων 4    

7.  Έμφαση στην ανάπτυξη προγραμμάτων που εμπεδώνουν το σεβασμό της 

ιδιαιτερότητας και της διαφορετικότητας του άλλου  4    

8.  Αύξηση των προγραμμάτων που αποσκοπούν στην ενδυνάμωση της κοινής 

ταυτότητας και συνείδησης του Ευρωπαίου πολίτη  4    

9.  Καθιέρωση συγκεκριμένων ευρωπαϊκών προτύπων όσον αφορά τις κτιριακές 

εγκαταστάσεις και την υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων 
4    

10.  Καθορισμός δεσμευτικών ευρωπαϊκών δεικτών για την αναλογία επιμέρους πόρων 

και δαπανών ανά μαθητή  4    

  

………………………………………………………………………… 
(Προαιρετικό) Στην περίπτωση που διαφωνείτε έντονα με τη διάμεσο της ομάδας σε κάποια δήλωση, 
σημειώστε τον αριθμό της και εξηγήστε τους λόγους της διαφωνίας σας. 

 
 

Ακυρο
   

Απ οστολη
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Μέρος Γ2 : Κατηγορίες Προβλέψεων 
  

[ Οδηγίες ] [ Μέρος Α ] [ Μέρος Β ] [ Μέρος Γ1 ] [ Μέρος Γ2 ] [ Εξοδος ] 

 

 Στο μέρος αυτό υπάρχουν ακόμα 6 μικρές κατηγορίες προβλέψεων. Για τη συμπλήρωσή τους 

ισχύουν οι ίδιες οδηγίες όπως και στο προηγούμενο Μέρος Γ1. Οταν συμπληρώσετε όλες τις 

κατηγορίες επιλέξετε την επιλογή [Συνολική Κρίση] που υπάρχει στο τέλος για μια τελική 

αξιολόγηση αυτού που αναφέρει η επικεφαλίδα της κάθε κατηγορίας.  

Για να εισέλθεις σε κάθε μια από τις κατηγορίες χρησιμοποίησε τις πιο κάτω επιλογές. 

 

[ Κατηγορία Η ] [ Κατηγορία Θ ] [ Κατηγορία Ι ] [ Κατηγορία ΙΑ ] [ Κατηγορία ΙΒ ] [ Κατηγορία ΙΓ ] [ Συνολική Κρίση ] 
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Μέρος Γ2 : Κατηγορίες Προβλέψεων 
 

 [ Οδηγίες ] [ Μέρος Α ] [ Μέρος Β ] [ Μέρος Γ1 ] [ Μέρος Γ2 ] [ Εξοδος ] 

 

 

 Κλίμακα Μέτρησης:  Ελάχιστος Βαθμός  1  2  3  4  5  Μέγιστος Βαθμός 
Βαθμός 

Πιθανότητας  

Β 

Α 

Θ 

Μ 

Ο 

Σ 

Ε 

Π 

Ι 

Θ 

Υ 

Μ 

Ι 

Α 

Σ 
 

Κατηγορία Η 

Έμφαση στη συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

Δ 

Ι 

Α 

Μ 

Ε 

Σ 

Ο 

Σ 

Ο 

Μ 

Α 

Δ 

Α 

Σ 

 

Α 

Ρ 

Χ 

Ι 

Κ 

Η 

Ε 

Π 

Ι 

Λ 

Ο 

Γ 

Η 
 

Τ 

Ε 

Λ 

Ι 

Κ 

Η 

Ε 

Π 

Ι 

Λ 

Ο 

Γ 

Η 
 

1.  Έμφαση στη συνεχή εξειδίκευση των εκπαιδευτικών σε επιμέρους τομείς και 

αντικείμενα  
4    

2.  Επιχορήγηση αγοράς ατομικών φορητών υπολογιστών για κάθε εκπαιδευτικό 
4    

3.  Σημαντική αύξηση του χρόνου που διατίθεται στα προγράμματα αρχικής 

κατάρτισης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των 

νέων τεχνολογιών  
4    

4.  Επιχορήγηση σημαντικού αριθμού εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε μικρής 

διάρκειας επιμορφωτικά προγράμματα σε ξένα πανεπιστημιακά κέντρα  4    

5.  Σημαντική αύξηση των υποτροφιών για μετεκπαίδευση σε ευρωπαϊκά κέντρα  
3,5    

6.  Έμφαση στα προγράμματα επαγγελματικής επιμόρφωσης και ανάπτυξης του 

προσωπικού μέσα στη σχολική μονάδα  3    

7.  Προγράμματα συνεχούς επαγγελματικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που 

οδηγούν σε ένα εύρος τεχνολογικών και παιδαγωγικών δεξιοτήτων 
3    

8.  Ανάπτυξη προγραμμάτων τηλε-επιμόρφωσης και κατοίκον επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών μέσω του διαδικτύου 3    

9.  Καθιέρωση αδειών επί πληρωμή στους εκπαιδευτικούς για επιμόρφωση και 

επαγγελματική ανανέωση 3    

  

………………………………………………………….. 

(Προαιρετικό) Στην περίπτωση που διαφωνείτε έντονα με τη διάμεσο της ομάδας σε κάποια δήλωση, 

σημειώστε τον αριθμό της και εξηγήστε τους λόγους της διαφωνίας σας. 
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Ακυρο
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Μέρος Γ2 : Κατηγορίες Προβλέψεων 
  

 [ Οδηγίες ] [ Μέρος Α ] [ Μέρος Β ] [ Μέρος Γ1 ] [ Μέρος Γ2 ] [ Εξοδος] 

 

 Κλίμακα Μέτρησης:  Ελάχιστος Βαθμός  1  2  3  4  5  Μέγιστος Βαθμός 
Βαθμός 

Πιθανότητας  

Β 

Α 

Θ 

Μ 

Ο 

Σ 

Ε 

Π 

Ι 

Θ 

Υ 

Μ 

Ι 

Α 

Σ 
 

Κατηγορία Θ 

Ενίσχυση γραφειοκρατιστικών προσεγγίσεων 

Δ 

Ι 

Α 

Μ 

Ε 

Σ 

Ο 

Σ 

Ο 

Μ 

Α 

Δ 

Α 

Σ 

 

Α 

Ρ 

Χ 

Ι 

Κ 

Η 

Ε 

Π 

Ι 

Λ 

Ο 

Γ 

Η 
 

Τ 

Ε 

Λ 

Ι 

Κ 

Η 

Ε 

Π 

Ι 

Λ 

Ο 

Γ 

Η 
 

1.  Ισχυρές πιέσεις για ομοιομορφία σε όλα τα σχολεία 
3,5    

2.  Διοίκηση που στηρίζεται σε πληθώρα εγκυκλίων από πάνω προς τα κάτω 
3,5    

3.  Συγκεντρωτισμός και ευθυνοφοβία στο επίπεδο λήψης αποφάσεων 3    

4.  Πολύπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες στο επίπεδο λήψης αποφάσεων 3    

5.  Πολύπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών  
3    

6.  Μετάθεση ευθυνών από τους κατώτερους στους ανώτερους και αντίστροφα 3    

7.  Χρήση των ίδιων διδακτικών βιβλίων από όλα τα σχολεία 3    

  

(Προαιρετικό) Στην περίπτωση που διαφωνείτε έντονα με τη διάμεσο της ομάδας σε κάποια δήλωση, 

σημειώστε τον αριθμό της και εξηγήστε τους λόγους της διαφωνίας σας. 

 
 

           

Ακυρο
   

Απ οστολη
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Μέρος Γ2 : Συνολική Κρίση Κατηγοριών 
  

 [ Οδηγίες ] [ Μέρος Α ] [ Μέρος Β ] [ Μέρος Γ1 ] [ Μέρος Γ2 ] [ Εξοδος ] 

 

Πιο κάτω παρουσιάζονται οι επικεφαλίδες των προηγούμενων κατηγοριών υπό μορφή δηλώσεων. Αξιολογήστε 

αυτό που αναφέρει η κάθε δήλωση 3 φορές με βάση τις ακόλουθες ερωτήσεις : 

    α. Ποιός είναι ο βαθμός πιθανότητας να είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του Κυπριακού σχολείου 

        μέχρι το 2020; 

    β. Ποιός είναι ο βαθμός επιθυμίας να είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του Κυπριακού σχολείου  

        μέχρι το 2020; 

    γ. Ποιός είνα ο βαθμός επίδρασης που εκτιμάτε ότι θα έχει στο Κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα η 

        πραγματοποίηση αυτού που αναφέρει η δήλωση; 

 

Χρησιμοποιήστε την πιο κάτω κλίμακα για να σημειώσετε τον αριθμό που αντιπροσωπεύει καλύτερα την άποψη 

σας σε κάθε μια από τις παρακάτω δηλώσεις.  
 

   
 

Κλίμακα Μέτρησης:  Ελάχιστος Βαθμός 1  2  3  4  5  Μέγιστος Βαθμός 
α) Βαθμός β) Βαθμός γ) Βαθμός 

Πιθανότητας Επιθυμίας Επίδρασης 

1.  Επιδράσεις από το χώρο της ελεύθερης οικονομίας 
   

2.  Σύγκλιση του σχολείου με την κοινωνία της πληροφορίας 
   

3.  Συμπόρευση με το ευρωπαϊκό σχολείο 
   

4.  Ανασχεδιασμός της λειτουργίας του σχολείου (υποδομή και 

προγράμματα)    

5.  Αυτονομία της σχολικής μονάδας 
   

6.  Αύξηση της μαθητικής παραβατικότητας 
   

7.  Έμφαση στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 
   

8.  Έμφαση στη συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 
   

9.  Ενίσχυση γραφειοκρατιστικών προσεγγίσεων 
   

10.  Άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία των πολιτών 
   

11.  Ανοίγματα του σχολείου στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα 
   

12.  Ανάδειξη του σχολείου σε οργανισμό που καινοτομεί και 

αναπτύσσεται συνεχώς    

  (Προαιρετικό) Ελεύθερα σχόλια για το βαθμό πιθανότητας, επιθυμίας και επίδρασης των πιο πάνω. 

  

 
`Ακυρο

    
Απ οστολή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ 

Επιστολή σε ξένους εμπειρογνώμονες για συμμετοχή στην έρευνα 
 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITY OF CYPRUS 

 
DEPARTMENT OF EDUCATION 

10/3/2003 

 

Professor ___________________ 

  

 

Dear Dr __________, 

 

The University of Cyprus is sponsoring a doctoral study on investigating the future of education in 

Cyprus until 2020. The study will use the Delphi forecasting technique to identify the opinions of a 

panel of Cypriot experts about the following three main questions: 

1. Which will be the most important problems that Cyprus education will face until 2020?  

2. Which are the most necessary strategies for anticipating the future of education in Cyprus? 

3. Which events might take place in Cyprus education between now and the year 2020? What 

degree of impact will each of these events have, whether they occur? How desirable is each 

one of these events? 

 

Because of your expertise and experience in the area of education in a worldwide level as well as 

your knowledge about the Cyprus educational system, we would appreciate it very much if you could 

participate in this study as a member of a team, in which only non-Cypriot experts will participate. 

The only task of this team of external experts will be to fill in both the Round 2 and Round 3 

questionnaires of the Delphi study and send them back to us (by e-mail). This will allow us to make 

comparisons between the views of the Cypriot panelists and the views of the external experts. For this 

participation every member of the external experts team will receive an honorarium of 100 pounds, 

from the university of Cyprus. 

The round 2 questionnaire is already ready. You could find it as an attachment file 

(Questionnaire). If you have decided to participate as a member of the team of external experts, please 

fill in the questionnaire and send it back to us until 31
th

 of March 2003. 

 

  

 

Yours sincerely, 

 

Marios Stylianides      Petros Pashiardis 

 

Doctoral Candidate        Dissertation Committee Chair 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

Ερωτηματολόγιο δεύτερου γύρου στα αγγλικά 

 

 

 

UNIVERSITY OF CYPRUS 

 
DEPARTMENT OF EDUCATION 

Postgraduate Programme in Educational Leadership and Curriculum 
Development 

(Educational Leadership) 

 
 
 
 
 

DELPHI STUDY: THE FUTURE OF THE CYPRUS SCHOOL 

 

ROUND TWO INSTRUMENT 

The following questionnaire consists of statements that are a result of the individual interviews 
given to the 50 people taking part in the research.  It consists of three parts. In the first part of 
the questionnaire the statements that involve the strategies of preventive confrontation towards 
the future of the Cypriot school are presented while in the second part the statements that refer 
to specific problems or difficulties that the Cypriot school is believed to be faced with by the year 
2020 are given.  In the last part, divided into four categories, the statements describing 
predictions of specific changes that are likely to take place and affect the Cypriot school from 
today until the year 2020 are presented. 
 The condition “Cypriot school” refers to the organized public education of the Cypriot Republic 
starting from kindergarten until secondary education (lyceum) and includes the level of the 
schooling unit as much as the level of the educational system. 
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PART ONE: STRATEGIES FOR ANTICIPATING THE FUTURE OF CYPRIOT SCHOOL 

In this part the statements that involve the strategies of preventive confrontation towards the 
future of the Cypriot school are presented. Using a scale of 1-5 indicate how necessary you 
believe the realization of each strategy to be, typing in the respective number each time.  1 
means  “necessary in the minimum degree” and 5 means “ necessary in the maximum degree”.  
The rest of the numbers express in-between graduations. 
 

 

Strategies for anticipating the future of Cypriot school 

 

Degree of 
necessity  

1=minimum 
5=maximum 
1   2   3   4   5 

1. Creation of a mechanism that systematically observes the developments in 
the international educational centers 

 

2. Observation of the ways by which other developed countries deal with similar 
educational problems 

 

3. Foundation of a unit of strategic planning and development in education  
4. Development of mechanisms that give a strategic foresight to the future of the 

Cypriot school on a systematic and scientific basis 
 

5. Creation of a “national council” of education with the delegation of all the 
persons concerned and involved, to discuss and decide on the basic 
directions that education should take 

 

6. Reformation of the administrative structure of the Ministry of Education and 
Culture with the import of modern ways of organization 

 

7. Priority to the development of educational research  
8. Needs assessment of the educational system  
9. Restructuring the Cyprus Pedagogical Institute so that a center of production 

of the educational politics is installed 
 

10. Development of mechanisms that will closely collaborate with the European 
Union for import and realization of technological knowledge and experience 

 

11. Strategic plan of development in education which will be followed closely and 
revised regularly 

 

12. Involvement of the entire society in an open, continual and systematic 
dialogue that will aim at creating a tank of thoughts and ideas on the 
development and improvement of schools 

 

13. Creation of a course in one of the Cypriot universities, the subject of which 
shall be ‘future studies’ 

 

14. Close collaboration with organizations and universities from abroad that have 
developed research centers to strategically foresee and study the future on 
the subject of education 

 

15. Creation of a body of ‘wise-men’ in which selected personalities will 
participate and contribute to the area of education, which will operate under 
the guidance of the minister 

 

16. Promotion of young people with high qualifications and training to the 
hierarchy of the Ministry of Education and Culture 
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PART TWO: DIFFICULTIES AND PROBLEMS 

In this part the statements that refer to specific problems or difficulties that the Cypriot school is 
believed to be faced with by the year 2020 are given. Use the scale 1-5 to show how high or 
low the possibilities are of having each problem or difficulty in the Cypriot schooling 
system expressed by the year 2020, typing in the respective number each time.  ‘1’ represents 
the minimum possibility of expression and ‘5’ the maximum possibility of expression.  The rest of 
the numbers express in-between graduations. 
 

 

Future difficulties and problems 

 

Degree of 
possibilities  

1=minimum 
5=maximum 
1   2   3   4   5 

1. Difficulty in adjusting to the new conditions and demands that will be implied 
by the accession of Cyprus to the European Union 

 

2. Difficulty in adjusting to the new conditions that the abrupt development of the 
technologies of information and communication will create 

 

3. Difficulty in adjusting to the new conditions and demands that a potential 
union and communal life between Greek Cypriots and Turkish Cypriots in a 
confederate state may entail 

 

4. Expansion of phenomena such as chauvinism, intolerance, racism and 
xenophobia in schools 

 

5. Intense criticism at potential openings of schools to the Turkish Cypriot 
community 

 

6. Crisis of the general philosophical orientation of education with the identity of 
Greek Christianity, the identity of the Cypriot citizen in a confederate Greek 
and Turkish state and the identity of the European global citizen as basic 
conflictual poles 

 

7. Difficulties that are related to the existence of a high percentage of foreign 
students of various nationalities 

 

8. Obstacles in the import of important innovations from a powerful educational 
syndicate 

 

9. Student violation in schools  
10. Schooling failure and functional illiteracy  
11. Digital illiteracy  
12. Discovery of resources to cover the enormous cost that the continual 

purchase and step-up of the modern technological accouterments and the 
continual training of the educators imply 

 

13. Propagation of drugs amongst students  
14. Large percentage of students that leave school  
15. Intense climate of antagonism and mutual undermining between private and 

public education 
 

16. Continual transfer of problems from society to schools  
17. Evolution of the educational system into a powerful and stark bureaucratic 

organization 
 

18. Alienation of schools from society and its needs  
19. Creation, with the additional help from modern technology, of incontrollable 

educational and plaintive networks outside the organized schooling system 
 

20. Consolidation of an irregular educational “system” out of the official system  
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PART THREE: PREDICTIONS 

In this part the statements describing predictions of specific changes that are likely to take place 
and affect the Cypriot school from today until the year 2020 are presented. These statements 
are divided into four categories: a) General Running and Organization, b) Teaching and 
Learning, c) Infrastructure and Resources, and d) Teachers. 
Use the scale 1-5 to show how high or low the possibilities are of having each change in 
the Cypriot schooling system expressed by the year 2020, typing in the respective number 
each time.  ‘1’ represents the minimum possibility of expression and ‘5’ the maximum possibility 
of expression.  The rest of the numbers express in-between graduations. 
 
A. General Running and Organization 

 

Predictions 

Degree of 
possibility 

1=min. 
5=max. 
1   2   3   4   5 

1. Infliction of public education with the enlargement of private education  
2. Climate of antagonism amongst schools  
3. Creation and closure of schools in accordance with the law of supply and 

demand 
 

4. Import of index, measuring the efficiency of schools on all levels  
5. Public information about the results and achievements of each school  
6. Fortification of the parents’ right to choose the school at which they wish their 

child to attend 
 

7. Purchase of services from the private section that are concise with education 
(i.e. training and evaluation of personnel, evaluation of schooling programs, 
writing of textbooks, development of software et al) 

 

8. Multiplication of the conveyors that operate schools and administer 
education: public, townships, communities, church, non-profiteering and 
profiteering organizations, businesses and companies, private businessmen 
et al) 

 

9. Focalization of the state mostly on the financier, the supervisor and the 
regulator of the supply of educational commodity and less on the role of the 
provider of education 

 

10. Obligation of education providers to follow the educational policy and the 
curriculum that is set by the formal government 

 

11. Creation of schools that specialize on one subject only, such as: 
mathematics, foreign languages, technology, music et al 

 

12. Self-management of the school  
13. Step-up of the head’s and management team’s role in schools  
14. Active involvement of the parents in the management bodies of the schools  
15. Creation of school committees that undertake the responsibility of governing 

the schools with the participation of the head, representatives of the 
educators, the parents and the local community 

 

16. Enactment of the obligation to prepare a complete plan of action for each 
school on a yearly basis 

 

17. Strategic planning on a schooling unit level  
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Predictions 

Degree of 
possibility 

1=min. 
5=max. 
1   2   3   4   5 

18. Preparation programs for the parents in order to enable them to take on 
increasing responsibilities for the governing of the school 

 

19. Abolition of the separate managing teams for primary, higher and technical 
education and creation of united sectional managements for programming, 
research, analytical programs, technical material substructure, evaluation etc 

 

20. Extension of schooling hours to the afternoon  
21. Increase in the overall amount of schooling days per year  
22. Function of summer evening school on an optional basis  
23. Change of school’s starting hours to a later hour in the morning  
24. Function of school during the holidays with the employment of tutors, artists, 

gymnasts et al, with activities such as sport, art, theatre, ballet et al 
 

25. Introduction of a valid system of evaluation of the work that is being achieved 
by the schooling unit 

 

26. Connection of the results of the evaluation with the in-service training  
27. Enactment of the school’s responsibility to account for the results publicly  
28. Transformation of inspectors to advisors of educational and professional 

development 
 

29. Creation of a body of educational evaluators with increased qualifications and 
authority 

 

30. Inspection and certification mechanisms for the quality of the education level  
31. Evaluation from external independent administrators of the new programs 

and innovations that are being applied 
 

32. Dissociation of the evaluation of personnel with the purpose of promotion 
from the evaluation of the schooling unit 

 

33. In-service programs for advisors and evaluators  
34. Replanning of the traditional schooling system so that it keeps up with the 

information society 
 

35. Discovery of ways and practicalities which will harmonize the school’s 
didactics with the digital technology of multimedia 

 

36. Networks of communication and learning between school and home  
37. Networks of communication and learning on a local and global level  
38. Creation of virtual schools that function parallel and amplified towards 

ordinary schools 
 

39. Utilization of the e-mail as a two-way mean of communication between 
parents and educators and systematic briefing to the parents on the progress 
and performance of their children 

 

40. Transfer of the model of one computer in the classroom to the model of one 
palm computer per student 

 

41. Utilization of modern technology for educational management purposes  
42. Embedding of a culture that promotes continual experimentation and 

innovation 
 

43. Appointment of the school to an organization within which teachers and 
students alike learn, experiment and improve in a continual basis 

 

44. Creation of a conveyor of planning, importation and innovation support  
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Predictions 

Degree of 
possibility 

1=min. 
5=max. 
1   2   3   4   5 

45. Connections between schools and research and university centers  
46. Creation of specialist centers for support towards teaching and learning  
47. Function of exemplary experimentational schools  
48. Opening of the school to the local community for full utilization  
49. Appointment of the school as an intellectual center for the regional 

community 
 

50. General appreciation and recognition of the school’s work by society  
51. Systematic utilization of the school’s resources for the lifelong learning of the 

citizens 
 

52. Enact involvement of the local community in the smooth running of the school  
53. New ways of cooperation and communication between the school and the 

family or the school and the community with the utilization of the internet 
 

54. Importation of parent education programs with the school as the center  
55. Promotion of cooperative actions by the school with local and cultural 

organizations as well as individuals 
 

56. Creation of a central conveyor who will coordinate the collaboration between 
Greek-Cypriot and Turkish-Cypriot schools 

 

57. Creation of mixed committees that will process specific measures of building 
trust in the sector of education 

 

58. Creation of mixed schools with Greek-Cypriots and Turkish- Cypriots  
59. Assumption of initiatives by the school, for the tightening of the relationship 

between the two communities in Cyprus 
 

60. Importation at the same time of specific measures to the two educational 
systems of two communities in order to build mutual trust 

 

61. Outward pressure for the convergence with European schools  
62. Important coactions and exchanges with European schools in all the sections  
63. Configuration of common European educational politics for many distributive 

issues of education that are binding to the members of the EU 
 

64. Sanction of common comparison and evaluation indicators for the quality of 
the European educational systems 

 

65. Control of the quality of the Cypriot school by European organizations  
66. Creation of a mechanism which will be in charge of coordinating the attempts 

of congruity between the Cypriot school and the valid standards of the 
European school 

 

67. Establishment of networks for collaboration and exchange of technical 
knowledge and experience with EU countries 

 

68. Creation of many intercultural schools  
69. Obtaining of power by the educational syndicates so that they are allowed to 

influence decision-making concerning education 
 

70. Serious conflict and friction between educators, parents and the government  
71. Stultification of remarkable reformations due to powerful opposition from 

educators in their attempt to ensure vested interests 
 

72. Lack of experience and technical knowledge on the introduction and 
manipulation of changes 

 

73. Transformation of the educational system into a stark bureaucracy  
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Predictions 

Degree of 
possibility 

1=min. 
5=max. 
1   2   3   4   5 

74. Complicated conditions that cause a glitch in the organization and running of 
the educational system and the schools 

 

75. Centralism and fear of responsibility on the level of making decisions  
76. Complicated bureaucratic procedures on the level of making decisions  
77. Powerful pressures for the uniformity in all schools  
78. Management that depends on instructions from the top down to the bottom  
79. Incontrollable creation of numerous learning networks that are controlled by 

various mediums outside the organized schooling programs 
 

80. Inability of the government to control and supervise the numerous learning 
networks that are created outside the organized schooling programs 

 

81. General disappointment by the school as an area of education and molding 
of the personality 

 

82. Increase in phenomena of violence and hooliganism in schools  
83. Drug abuse by a significant number of students  
84. Non-completion of the secondary education by a significant number of 

students 
 

85. Free access to tertiary education without exams  
86. Creation of second chance schools for students who fail to complete their 

studies in secondary education 
 

87. Creation of schools for endued children  
88. Accession of pre-school to obligatory basic education  
89. Inclusion of the unified exam results in lyceums for the purposes of admission 

to universities 
 

90. Utilization of school buses in the urban areas for traffic reduction  
 

 

Β. Teaching and Learning 

 

Predictions 

Degree of 
possibility 

1=min. 
5=max. 
1   2   3   4   5 

1. Reconstruction of the curriculum in a way that satisfies mostly the needs for 
work and employment  

 

2. Importation of programs for the development of the enterpreneurship spirit 
amongst the students 

 

3. Importation of a lesson with the objective to learn how to mange the 
information 

 

4. Academic autonomy of the school in the choice of methodological teaching 
approaches 
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Predictions 

Degree of 
possibility 

1=min. 
5=max. 
1   2   3   4   5 

5. Academic autonomy of the school in the development of programs according 
to the specific needs of its students 

 

6. Academic autonomy of the school in the choice of teaching textbooks and 
other teaching materials 

 

7. Reconstruction of school programs in order to succeed in the cross-
curriculum approach 

 

8. Balanced distribution of lessons with more pleasant and relaxing lessons in 
the afternoon 

 

9. Emphasis on the importation of programs aiming to the emotional, social and 
ethical development of the students  

 

10. Provision of time by the school to the students for the completion of their 
homework 

 

11. Emphasis on giving to the students the capability to choose from a variety of 
lessons and activities  

 

12. Emphasis on sporting and artistic activities such as swimming, tennis, 
theatre, dancing, ballet et al 

 

13. Introduction of national levels and evaluation indicators for each lesson  
14. Common tests and examinations for all students of specific ages  
15. Combination of many forms of student evaluation  (tests, self-evaluation, an 

achievement record that describes the abilities, efficiency and successes of 
the student) 

 

16. Evaluation tests of the different forms of mentality according to the theory of 
multiple intelligence 

 

17. System of analytical descriptive evaluation of the students from primary 
school up until college 

 

18. Recasting of the programs so to be consistent with the new technologies of 
information and multimedia 

 

19. Replacement of books with electronic texts  
20. Replacement of books with palm-computer that will also function as video 

telephonic means of communication  
 

21. Replacement of the blackboard with an e-board that is connected to the 
teacher’s lap-top 

 

22. Introduction of technologies that transform text into speech and vice versa  
23. Introduction of technologies that automatically translate texts into different 

languages 
 

24. Supply of each student with individual palm-computers that will have the 
ability to connect wirelessly with the central computers and download digital 
books, assignments, tests etc 

 

25. Opportunities for distance-learning and distance-teaching in each school  
26. Utilization of the opportunities that are offered by the technology of digital 

occurring television and the abilities of the Internet and television 
 

27. Programs of personalized help for weak students via the Internet combination 
of which will be offered to them at home during their free time 

 

28. Effective turn of the teacher’s role from being the supplier of information to 
being the coordinator and facilitator of learning 
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Predictions 

Degree of 
possibility 

1=min. 
5=max. 
1   2   3   4   5 

29. Adjustment of the learning environment to the abilities and particularities of 
each student 

 

30. Creation of a learning environment that leaves no room for the anonymity of 
the student 

 

31. Continued production of new improved teaching books  
32. Revision of the programs so that they promote human values and civilization 

more 
 

33. Specific programs to improve the student’s preparation in practicing his/her 
future role as an active citizen 

 

34. Important increase in the learning time for the students outside the school 
with visitations to specific areas in the community that constitute learning 
sources 

 

35. Opening of the classrooms for free learning attendance by others  
36. Emphasis on programs that promote the cooperative learning and social 

inclusion of the student 
 

37. Obligatory learning of the Turkish language in secondary education  
38. Optional learning of the Turkish language in secondary education  
39. Utilization of the distant education to follow lessons to learn the Turkish 

language 
 

40. Examination of all the textbooks by a common Greek-Turkish committee to 
locate and deduct any elements that promote intolerance and racism 

 

41. Development of programs that prevent ethnical conflicts and controversy  
42. Development of programs that promote the common identity and conscience 

of the Cypriot citizen 
 

43. Institution of European diplomas of certification for basic student skills  
44. Emphasis on programs that promote respect in the individuality and 

otherness 
 

45. Wide participation of students in the global programs for distance education  
46. Increase in teaching hours of foreign languages and cultures  
47. Common production of teaching books for all European countries on specific 

subjects 
 

48. Increase in the programs that aim at strengthening the common identity and 
conscience of the European citizen 

 

49. Domination of the traditional teaching methods  
50. Conservatism in the organization of the learning environment  
51. Minimal changes in the introduction of new lessons and programs  
52. Complicated instructions for the tuition  
53. Curriculum with many binding details for the tutors  
54. Complicated bureaucratic procedures for the evaluation of students  
55. Usage of the same learning books by all schools  
56. Various arrangements for networks of learning outside school either in 

groups or individually  
 

57. Uncontrollable development of networks and programs based on the new 
technologies that offer tuition either individually or in groups, without being 
necessary for the student to be present at school 
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Predictions 

Degree of 
possibility 

1=min. 
5=max. 
1   2   3   4   5 

58. Development of the institution of a home school resulting in many children 
not attending normal schools but instead participating from home via the 
Internet in organized learning programs that are developed by various 
mediums 

 

59. Frequent lesson interruptions due to discipline problems  
60. Reduction of fruitful learning time due to frequent remarks on disciplinary 

matters 
 

61. Transformation of the lesson about Christian Orthodoxy to religious studies   
62. Abolition of the lesson of religious education   
63. Transformation of the lesson of religious education to optional   
64. Utilization of the new learning theories of multiple intelligence and 

introduction of programs and activities that will satisfy many types of 
intelligence 

 

 
 
C. Infrastructure and Resources 

 

Predictions 

Degree of 
possibility 

1=min. 
5=max. 
1   2   3   4   5 

1. Advertising by the schools in order to attract more students  
2. Important donations, scholarships and gifts from non-governmental mediums  
3. System of national subsidy of fees in private schools  
4. Controlled advertisement in the schooling areas in order to reinforce the 

resources 
 

5. Financing from the state on equal conditions for all the providers of 
education: public, semi-public, private etc 

 

6. Enforcement of tuition fees on all schools with parallel remission according to 
income criteria 

 

7. Undertaking the responsibility for the budget preparation by each school 
locally 

 

8. Creation of a central authority to control and approve of each school’s budget  
9. Making of decisions on a local level for the distribution of the resources to 

each school according to their particularities 
 

10. Important reinforcement of the school’s resources on a local level  
11. Entrusting the pertinence of today’s school-board to the local self-government 

of the township and community 
 

12. Important investments in the reconstruction of the buildings’ quality and 
equipment 

 

13. Operation of a closed hall for multiple uses in each school  
14. Programs for demolition of many old buildings and erection of new ones with 

modern elements of modern schooling architecture 
 

15. Creation of the necessary infrastructure to provide lunch at noon  
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Predictions 

Degree of 
possibility 

1=min. 
5=max. 
1   2   3   4   5 

16. Creation of the necessary infrastructure to provide the students with 
amusement and rest 

 

17. Installation of systems of air-conditioning for the summer months  
18. Operation of an educational swimming pool in every large school building  
19. Operation of specialized halls for each lesson with the necessary learning 

equipment 
 

20. Mechanisms of accountability for those who deal with public money  
21. Evaluation of the adequacy of the technical and material infrastructure from 

outside authorities 
 

22. Requisition and not distribution of the resources through proceedings that 
demand initial documentation and accountability procedures 

 

23. Transformation of all the school places so that they are operative for the 
utilization of the new technologies 

 

24. Pressure for finding the amount that the purchase and continual upgrade of 
the modern systems of information demand 

 

25. Creation of virtual reality and simulation laboratories  
26. Creation of a certification service and standardization of the educational 

software 
 

27. Important investments in the section of planning and the introduction of 
innovative ideas 

 

28. Important increase in investments in pre-school and primary education in 
order to prevent and reduce illiteracy 

 

29. Creation of a schooling infrastructure that accommodates immediate access 
to every form of information and learning 

 

30. Creation of a modern Internet library in each school  
31. Voluntary offers of work from parents in the schools’ activities and functions  
32. Financial support towards schools from local organizations   
33. Research from schools for the solution of important problems of the 

community with economical resource-enhancing gifts in return 
 

34. Ability of students, parents and the community to use and utilize the school’s 
internet-library from home  

 

35. Important financing from outside sources (EU, U.S.A., Europe etc) of 
programs that promote the cooperation between the two communities on 
educational matters 

 

36. Disposal of important communal resources for the congruity of the 
educational systems of the two communities 

 

37. Specific European standards that have to do with the buildings and 
infrastructure of the schools 

 

38. Inflow of important European resources for the improvement of the 
infrastructure 

 

39. Obligatory European indicators on the analogy of distributed resources and 
expenditures for each student 

 

40. Obligatory European indicators on the analogy of students and teachers in 
each class 
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Predictions 

Degree of 
possibility 

1=min. 
5=max. 
1   2   3   4   5 

41. Absorption almost of the entire educational expenditures with the aim of 
payroll of the teachers 

 

42. Retrenchment in the developmental expenditures in education  
43. More work on school buildings maintenance rather than improvements in its 

infrastructure 
 

44. Complicated bureaucratic adjustments for the preparation of the budgets  
45. Bureaucracy and centralization in the handling of the recourses   
46. Time-consuming centralist procedures in the improvement of material and 

technical infrastructure 
 

47. Reduction of the resources that are available to organized education due to 
the reduction of the students that attend school, because they turn to many 
atypical networks of education that operate outside of the organized 
schooling program 

 

48. Neglected school buildings and infrastructures, due to the important 
development of informal networks of education that operate outside of the 
organized schooling program 

 

49. Disposal of important sums for repairs on damages and sabotages caused by 
the students themselves 

 

50. Installation of closed circuits of monitoring in schools  
51. Strict protection and safety measures for the school and their infrastructure  
52. Telephone help-line for parents who are dealing with problems involving their 

children’s homework 
 

53. Telephone help-line for parents who are dealing with problems involving their 
children’s behavior 

 

54. Open telephone line for the communication of students with specialist 
concerning various matters (psychological support, education, professional 
orientation etc) 

 

 
 
 
D. Teachers 

 

Predictions 

Degree of 
possibility 

1=min. 
5=max. 
1   2   3   4   5 

1. Connection of the promotion and payroll of educators with their efficiency  
2. Introduction of an employment system for educators that involves 

employment contracts 
 

3. Motivation for early retirements for the purpose of renewal of the teaching 
workforce 

 

4. Sanction of ethical and material rewards for distinguished educators  
5. Extension of retirement to 65 years for educators  
6. Increase in the amount of educators that teach part-time  
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Predictions 

Degree of 
possibility 

1=min. 
5=max. 
1   2   3   4   5 

7. Obligatory training of administrative staff on the matters of leadership and 
school management 

 

8. Creation of a professional scientific association for the school’s heads  
9. Certification from an independent body of the capabilities of one to manage 

the school unit 
 

10. High social status and power of the head  
11. Emphasis on programs for professional development of the personnel within 

the school unit 
 

12. Variety on the adjustments that regard teachers’ work time  
13. Extra days off to educators who choose to work until the afternoon  
14. Creation of many new specialities of educators  
15. Coexistence of the multi-powerful teacher with many new specialties in 

primary education 
 

16. Creation of a body in charge of the organization of irreproachable exams and 
trials for the employment of the most suitable educators 

 

17. License of practice for every educator that will be renewed regularly after 
successfully passing proportionate trials 

 

18. Development of mechanism that ensure that the benefits of each one is in 
proportion with its costs 

 

19. Evaluation system for educators that gathers information from many different 
sources (self-evaluation, parents, students, work colleagues, record of 
achievements, etc) 

 

20. Creation of paths that permit experienced educators who are promoted to not 
be alienated from teaching, if they wish to do so 

 

21. Continual programs of professional training for educators that lead to a 
variety of technological and teaching skills 

 

22. Subvention for purchase of personal lap-top computers for every educator  
23. Significant increase in time that is available for the initial training and 

educational programs of educators on the use and utilization of new 
technologies 

 

24. Development of distance-educational programs and home-education for 
educators through the internet 

 

25. Sabbatical permissions for educators’ training and professional development  
26. Creation of research and documentation centers in each school that facilitate 

the continual professional development and education of teachers 
 

27. Social recognition of the teacher’s role  
28. Strengthening of a cooperative spirit between teachers and parents  
29. High salaries for teachers  
30. Organization of common educational conferences for Greek Cypriots and 

Turkish-Cypriots 
 

31. Common in-service programs for Greek-Cypriot and Turkish-Cypriot teachers  
32. Introduction of language and cultural studies from the other community 

(Greek-Cypriot or Turkish-Cypriot respectively) to the basic training of the 
teachers 

 

33. Exchanges of visitations by students and teachers to the two communities  
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Predictions 

Degree of 
possibility 

1=min. 
5=max. 
1   2   3   4   5 

34. Training of teachers in methods of prevention and handling of crisis and 
ethnic conflicts 

 

35. Subvention of a significant number of teachers to participate in short training 
programs in foreign universities 

 

36. Employment in Cyprus of many teachers from countries in Europe  
37. Employment in European countries of many teachers from Cyprus  
38. Significant increase in scholarships for postgraduate studies in European 

centers 
 

39. Social displeasure in the work carried out by teachers  
40. Dominance of the ‘civil servant’ mentality amongst teachers  
41. Dominance of indifference in the mass of teachers  
42. Scientifically unsuspected teachers that find it impossible themselves to 

comprehend knowledge as a procedure of discovery are therefore not in a 
position to involve their students in such procedures 

 

43. Transfer of responsibilities from teachers to the Ministry and vice versa  
44. Transfer of responsibilities from inferiors to superiors and vice versa  
45. Complicated bureaucratic procedures for the evaluation of teachers  
46. Emphasis on the specialization of teachers in specific areas and objects  
47. Transformation of teacher organizations into stark bureaucratic organizations  
48. Loss of the privileged access to knowledge that teachers and school once 

had 
 

49. Teachers escape from schools to companies that develop learning networks 
outside the organized schooling program 

 

50. Obligatory resignation of many teachers due to the lack of discipline amongst 
students 

 

51. Victimization of many teachers through acts of hooliganism by their students  
52. Indiscipline and anti-social behavior amongst the teachers themselves  
53. Undertaking the duties of educational advisors by the head assistants  
54. Importation of the institution of the teacher’s assistant  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΑ 

Ερωτηματολόγιο τρίτου γύρου στα αγγλικά 

 
 

DELPHI STUDY: THE FUTURE OF THE CYPRUS SCHOOL 
 

ROUND THREE INSTRUMENT 
 

PART ONE: STRATEGIES FOR ANTICIPATING THE FUTURE OF CYPRIOT SCHOOL 
In this part the 11 strategies with the greater degree of necessity for implementation are presented, 
according to the results of the previous round. Following each strategy is a number in the first column 
that represents the median of all Cypriot panelists for the necessity of that strategy (GROUP 
MEDIAN). The number in the next column represents your previous rating for the necessity of that 
strategy (YOUR ORIGINAL vote). If somewhere there is “zero” means no answer in the previous 
round. In the last column (FINAL ANSWER) you have the chance to reconsider your answer by 
typing in the respective number that represents your final answer concerning the degree of necessity 
for implementation for each strategy. The scale of measurement appears below:  
 

Scale of measurement:   Minimum degree   1       2       3       4       5   Maximum degree Degree of 
Necessity 

 

Strategies for anticipating the future 
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17. Foundation of a unit of strategic planning and development in education  5 4  
18. Needs assessment of the educational system  5 5  
19. Reformation of the administrative structure of the Ministry of Education and Culture with 

the import of modern ways of organization  
5 4  

20. Priority to the development of educational research  5 5  
21. Creation of a mechanism that systematically observes the developments in the 

international educational centers  
5 4  

22. Development of mechanisms that give a strategic foresight to the future of the Cypriot 
school on a systematic and scientific basis  

5 4  

23. Strategic plan of development in education, which will be followed closely and revised 
regularly  

5 3  

24. Creation of a “national council” of education with the delegation of all the persons 
concerned and involved, to discuss and decide on the basic directions that education 
should take  

5 3  

25. Development of mechanisms that will closely collaborate with the European Union for 
import and realization of technological knowledge and experience  

4 4  

26. Observation of the ways by which other developed countries deal with similar 
educational problems  

4 3  

27. Promotion of young people with high qualifications and training to the supreme 
hierarchy of the Ministry of Education and Culture 

4 4  

 
(Optional) In the case you strongly disagree with the group median in a statement, type below the 
number of the statement and explain the reasons of your disagreement. 
 
 

Μά
ριο
ς Σ

. Σ
τυ
λια
νίδ
ης



 

 495 

PART TWO: DIFFICULTIES AND PROBLEMS 

In this part the 14 problems with mean  3 (in the scale 1-5) concerning the degree of possibility of 
each problem to happen in the Cypriot school until the year 2020 are presented, according to the 
results of the previous round. Following each problem is a number in the first column that represents 
the median of all Cypriot panelists for the possibility of that problem to happen (GROUP MEDIAN). 
The number in the next column represents your previous rating for the possibility of that problem to 
happen (YOUR ORIGINAL vote). If somewhere there is “zero” means no answer in the previous 
round. In the next column (FINAL ANSWER) you have the chance to reconsider your answer by 
typing in the respective number that represents your final answer concerning the degree of possibility 
for each problem to happen. In the final column you have to type in the respective number that 
represents the degree of difficulty for each problem. The scale of measurement is the same for both 
the degree of possibility and the degree of difficulty for each problem and appears below:  
 

Scale of measurement:  Minimum degree   1       2       3       4       5   Maximum degree Degree of 
Possibility 
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21. Difficulty in adjusting to the new conditions and demands that a potential union 
and communal life between Greek Cypriots and Turkish Cypriots in a confederate 
state may entail  

4 5   

22. Student violations in schools  4 3   
23. Consolidation of an irregular educational “system” out of the official system  4 2   
24. Propagation of drugs amongst students  4 3   
25. Continual transfer of problems from society to schools  4 5   
26. Difficulty in adjusting to the new conditions that the abrupt development of the 

technologies of information and communication will create  
4 2   

27. Crisis of the general philosophical orientation of education with the identity of 
Greek Christianity, the identity of the Cypriot citizen in a confederate Greek and 
Turkish state and the identity of the European global citizen as basic contradictory 
poles  

4 5   

28. Obstacles in the introduction of important innovations from a powerful educational 
syndicate  

4 2   

29. Schooling failure and functional illiteracy  3 3   
30. Creation, with the additional help from modern technology, of incontrollable 

networks of learning outside the organized schooling system  
3 2   

31. Intense criticism at potential openings of schools to the Turkish Cypriot community  3 3   
32. Expansion of phenomena such as chauvinism, intolerance, racism and 

xenophobia in schools  
3 3   

33. Digital illiteracy  3 3   
34. Evolution of the educational system into a powerful and stark bureaucratic 

organization  
3 4   

(Optional) In the case you strongly disagree with the group median in a statement, type below the 
number of the statement and explain the reasons of your disagreement. 
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PART THREE: CATEGORIES OF PREDICTION 

In this part the events with mean  3 (in the scale 1-5) concerning the degree of possibility of each 
event to happen in the Cypriot school until the year 2020 are presented, according to the results of 
the previous round. These events are divided into 13 categories according to their content. Following 
each event is a number in the first column that represents the median of all Cypriot panelists for the 
possibility of that event to happen (GROUP MEDIAN). The number in the next column represents 
your previous rating for the possibility of that event to happen (YOUR ORIGINAL vote). If somewhere 
there is “zero” means no answer in the previous round. In the next column (FINAL ANSWER) you 
have the chance to reconsider your answer by typing in the respective number that represents your 
final answer concerning the degree of possibility for each event to happen. In the final column you 
have to type in the respective number that represents the degree of desirability for each event to 
happen. The scale of measurement is the same for both the degree of possibility and the degree of 
desirability for each problem and appears below:  

Scale of measurement:   Minimum degree   1       2       3       4       5  Maximum degree Degree of 
Possibility 
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Category Α 

Influences from the area of the free market 
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14. Purchase of services from the private section that are concise with education (i.e. 
training and evaluation of personnel, evaluation of schooling programs, writing of 
textbooks, development of software et al)  

4 3   

15. Reconstruction of the curriculum in a way that satisfies mostly the needs for work 
and employment  

4 4   

16. Import of index, measuring the efficiency of schools on all levels  4 4   
17. Mechanisms of accountability for those who deal with public money  4 4   
18. Infliction of public education with the enlargement of private education  3,5 5   
19. Multiplication of the conveyors that operate schools and administer education: 

public, townships, communities, church, non-profiteering and profiteering 
organizations, businesses and companies, private businessmen et al)  

3 2   

20. Thorough public information about the results and achievements of each school  3 5   
21. Fortification of the parents’ right to choose the school at which they wish their 

child to attend  
3 4   

22. Importation of programs for the development of the spirit of entrepreneurship 
amongst the students  

3 3   

23. Requisition and not distribution of the resources through proceedings that 
demand initial documentation and accountability procedures  

3 3   

24. Motivation for early retirements for the purpose of renewal of the teaching 
workforce 

3 4   

25. Sanction of ethical and material rewards for distinguished educators  3 3   
26. Creation of a body in charge of the organization of irreproachable exams and 

trials for the employment of the most suitable educators  
3 4   

(Optional) In the case you strongly disagree with the group median in a statement, type below the 
number of the statement and explain the reasons of your disagreement. 
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Scale of measurement:   Minimum degree   1       2       3       4       5  Maximum degree Degree of 
Possibility 

D
eg

re
e 

of
 

D
es

ira
bi

lit
y 

 
Category B 
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19. Replanning of the traditional schooling system so that it keeps up with the digital 
society  

4 3   

20. Utilization of modern technology for educational management purposes  4 5   
21. Recasting of the programs so to be consistent with the new technologies of 

information and multimedia  
4 3   

22. Importation of a lesson with the objective to learn how to manage the information  4 3   
23. Transformation of all the school places so that they are operative for the utilization 

of the new technologies  
4 3   

24. Pressure for finding the amount that the purchase and continual upgrade of the 
modern systems of information demand  

4 3   

25. Utilization of the e-mail as a two-way mean of communication between parents 
and educators and systematic briefing to the parents on the progress and 
performance of their children  

3,5 5   

26. Discovery of ways and practicalities which will harmonize the school’s pedagogy 
with the digital technology of multimedia  

3 3   

27. Creation of a certification service and standardization of the educational software  3 4   
28. Networks of communication and learning between school and home  3 4   
29. Networks of communication and learning on a local and global level  3 3   
30. Programs of personalized help for weak students via the Internet combination of 

which will be offered to them at home during their free time  
3 3   

31. Transfer of the model of one computer in the classroom to the model of one palm 
computer per student  

3 3   

32. Opportunities for distance-learning and distance-teaching in each school  3 3   
33. Utilization of the opportunities that are offered by the technology of digital 

occurring television and the abilities of the Internet and television  
3 3   

34. Creation of a modern Internet library in each school  3 3   
35. Incontrollable creation of numerous learning networks that are controlled by 

various mediums outside the organized schooling programs  
3 4   

36. Inability of the government to control the numerous learning networks that are 
created outside the organized schooling programs  

3 4   

 
(Optional) In the case you strongly disagree with the group median in a statement, type below the 
number of the statement and explain the reasons of your disagreement. 
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Scale of measurement:   Minimum degree   1       2       3       4       5  Maximum degree Degree of 
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19. Outward pressure for the convergence with European schools  4 4   
20. Important coactions and exchanges with European schools in all the sections  4 4   
21. Configuration of common European educational politics for many distributive 

issues of education that are binding to the members of the EU  
4 3   

22. Sanction of common comparison and evaluation indicators for the quality of the 
European educational systems  

4 3   

23. Establishment of networks for collaboration and exchange of technical knowledge 
and experience with EU countries  

4 4   

24. Institution of European diplomas of certification for basic student skills  4 3   
25. Emphasis on programs that promote respect in the individuality and otherness 4 3   
26. Increase in the programs that aim at strengthening the common identity and 

conscience of the European citizen  
4 3   

27. Specific European standards that have to do with the buildings and the 
infrastructure of the schools  

4 3   

28. Determining of binding European indicators on the analogy of distributed 
resources and expenditures for each student  

4 3   

29. obligatory European indicators on the analogy of students per teacher  4 3   
30. Control of the quality of the Cypriot school by European bodies  3 4   
31. Creation of a mechanism which will be in charge of coordinating the attempts of 

congruity between the Cypriot school and the valid standards of the European 
school  

3 3   

32. Creation of many intercultural schools  3 2   
33. Wide participation of students in the global programs for distance education  3 3   
34. Increase in teaching hours of foreign languages and cultures  3 3   
35. Common production of teaching books for all European countries on specific 

subjects  
3 2   

36. Inflow of important European resources for the improvement of the infrastructure  3 3   
 
(Optional) In the case you strongly disagree with the group median in a statement, type below the 
number of the statement and explain the reasons of your disagreement. 
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Category D 

Replanning of the school (infrastructure and programs) 
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18. Accession of pre-school to obligatory basic education  5 2   
19. Emphasis on giving to the students the capability to choose from a variety of 

lessons and activities  
4 3   

20. Creation of second chance schools for students who fail to complete their studies 
in secondary education  

4 3   

21. Important investments in the reconstruction of the buildings’ quality and 
equipment  

4 3   

22. Construction of a closed hall for multiple uses in each school  4 2   
23. Operation of specialized halls for each lesson with the necessary learning 

equipment  
4 2   

24. Extension of schooling hours to the afternoon  3,5 5   
25. Balanced distribution of lessons with more pleasant and relaxing lessons in the 

afternoon  
3 2   

26. Provision of time by the school to the students for the completion of their 
homework  

3 2   

27. Reconstruction of the school programs in order to succeed in the cross-
curriculum approach  

3 3   

28. Emphasis on the importation of programs aiming to the emotional, social and 
ethical development of the students  

3 3   

29. Emphasis on sporting and artistic activities such as swimming, tennis, theatre, 
dancing, ballet et al  

3 3   

30. Programs for demolition of many old buildings and erection of new ones with 
elements of modern schooling architecture  

3 2   

31. Creation of the necessary infrastructure to provide lunch at noon  3 2   
32. Creation of the necessary infrastructure to provide the students with amusement 

and rest  
3 2   

33. Installation of systems of air-conditioning for the summer months  3 3   
34. Creation of many new specialties of educators  3 3   
 
(Optional) In the case you strongly disagree with the group median in a statement, type below the 
number of the statement and explain the reasons of your disagreement. 
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Scale of measurement:   Minimum degree   1       2       3       4       5  Maximum degree Degree of 
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9. Obligatory training of administrative staff on the matters of leadership and school 
management  

4 4   

10. Strategic planning on a schooling unit level  4 5   
11. Abilities of important reinforcement of the school’s resources on a local level  4 3   
12. Step-up of the head’s and management team’s role in schools  3,5 5   
13. Self-management of the school  3 3   
14. Creation of school committees that undertake the responsibility of governing the 

schools with the participation of the head, representatives of the educators, the 
parents and the local community  

3 3   

15. Entrusting the pertinence of today’s school-board to the local self-government of 
the township and community  

3 2   

16. Enactment of the obligation to prepare a complete plan of action for each school 
on a yearly basis  

3 4   

(Optional) In the case you strongly disagree with the group median in a statement, type below the 
number of the statement and explain the reasons of your disagreement. 
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7. Increase in phenomena of violence and hooliganism in schools  4 3   
8. Drug abuse by a significant number of students  4 3   
9. General disappointment by the school as an area of molding of the personality  3 3   
10. Strict protection and safety measures for the school and their infrastructure  3 3   
11. Disposal of important sums for repairs on damages and sabotages caused by the 

students themselves  
3 3   

12. Telephone help-line for parents who are dealing with problems involving their 
children’s behavior  

3 4   

(Optional) In the case you strongly disagree with the group median in a statement, type below the 
number of the statement and explain the reasons of your disagreement. 
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Category G 

Emphasis on evaluation 
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12. Introduction of a valid system of evaluation of the work that is being achieved by 
the schooling unit  

4 5   

13. Inspection and certification mechanisms for the quality of the education level 4 4   
14. Introduction of national levels and evaluation indicators for each lesson  4 4   
15. Common tests and examinations for all students of specific ages  4 4   
16. Combination of many forms of student evaluation  (tests, self-evaluation, an 

achievement record that describes the abilities, efficiency and successes of the 
student)  

4 4   

17. Creation of a body of educational evaluators with increased qualifications and 
authority  

4 4   

18. In-service programs for advisors and evaluators  4 3   
19. Dissociation of the evaluation of personnel with the purpose of promotion from 

the evaluation of the schooling unit  
4 3   

20. Connection of the results of the evaluation with in-service training 3,5 4   
21. Evaluation from external independent administrators of the new programs and 

innovations that are being applied  
3 5   

22. Evaluation system for educators that gathers information from many different 
sources (self-evaluation, parents, students, work colleagues, record of 
achievements, et al)  

3 3   

(Optional) In the case you strongly disagree with the group median in a statement, type below the 
number of the statement and explain the reasons of your disagreement. 
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Category H 

Emphasis on staff training and development 
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11. Emphasis on the specialization of teachers in specific areas and objects  4 3   
12. Subvention for purchase of personal mobile computers for every educator  4 3   
13. Significant increase in time that is available for the initial training and educational 

programs of educators on the use and utilization of new technologies  
4 4   

14. Subvention of a significant number of teachers to participate in short training 
programs in foreign universities  

4 3   

15. Significant increase in scholarships for postgraduate studies in European centers  3,5 3   
16. Emphasis on programs for professional development of the personnel within the 

school unit  
3 4   

17. Continual programs of professional training for educators that lead to a variety of 
technological and teaching skills  

3 4   

18. Development of distance-educational programs and home-education for 
educators through the internet  

3 4   

19. Sabbatical permissions for educators’ training and professional development  3 3   
20. Training of teachers in methods of prevention and handling of crisis and ethnic 

conflicts  
3 3   

(Optional) In the case you strongly disagree with the group median in a statement, type below the 
number of the statement and explain the reasons of your disagreement. 
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8. Powerful pressures for the uniformity in all schools  3,5 3   
9. Management that depends on instructions from the top down to the bottom  3,5 2   
10. Centralism and fear of responsibility on the level of making decisions  3 2   
11. Complicated bureaucratic procedures on the level of making decisions  3 2   
12. Complicated bureaucratic procedures for the evaluation of teachers  3 3   
13. Transfer of responsibilities from inferiors to superiors and vice versa  3 2   
14. Usage of the same learning books by all schools  3 2   
(Optional) In the case you strongly disagree with the group median in a statement, type below the 
number of the statement and explain the reasons of your disagreement. 
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Category J 

School “openings” to the society 
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12. Systematic utilization of the school’s resources for the lifelong learning of the 
citizens  

4 3   

13. Emphasis on programs that promote the cooperative learning and social inclusion 
of the student  

4 3   

14. Opening of the school to the local community for full utilization  3 4   

15. Enact involvement of the local community in the smooth running of the school  3 3   

16. New ways of cooperation and communication between the school and the family 
or the school and the community with the utilization of the internet  

3 4   

17. Strengthening a cooperative spirit between teachers and parents  3 4   

18. Importation of parent education programs with the school as the center  3 3   

19. Promotion of cooperative actions by the school with local and cultural 
organizations as well as individuals  

3 3   

20. Specific programs to improve the student’s preparation in practicing his/her future 
role as an active citizen  

3 3   

21. Important increase in the learning time for the students outside the school with 
visitations to specific areas in the community that constitute learning sources  

3 3   

22. Revision of the programs so that they promote human values and civilization more  3 3   
(Optional) In the case you strongly disagree with the group median in a statement, type below the 
number of the statement and explain the reasons of your disagreement. 
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Category K 

School “openings” to the Turkish-Cypriot community 
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16. Creation of mixed committees that will process specific measures of building trust 
in the sector of education  

4 4   

17. Development of programs that prevent ethnic conflicts and controversy  4 3   
18. Important financing from outside sources (EU, U.S.A., Europe etc) of programs 

that promote the cooperation between the two Cypriot communities (Turkish-
Cypriot and Greek-Cypriot) on educational matters  

4 3   

19. Organization of common educational conferences for Greek Cypriots and 
Turkish-Cypriots  

4 3   

20. Common in-service programs for Greek-Cypriot and Turkish-Cypriot teachers  4 2   
21. Exchanges of visitations by students and teachers to the two Cypriot 

communities  
4 3   

22. Creation of a central conveyor who will coordinate the collaboration between 
Greek-Cypriot and Turkish-Cypriot schools  

3,5 4   

23. Assumption of initiatives by the school for the tightening of the relationship 
between the two communities in Cyprus  

3 3   

24. Importation at the same time of specific measures to the two educational systems 
of the two communities in Cyprus in order to build mutual trust  

3 3   

25. Optional learning of the Turkish language in secondary education  3 2   
26. Utilization of the distant education to follow lessons to learn the Turkish language  3 2   
27. Examination of all the textbooks by a common Greek-Turkish committee to locate 

and deduct any elements that promote intolerance and racism  
3 2   

28. Development of programs that promote the common identity and conscience of 
the Cypriot citizen  

3 3   

29. Disposal of important communal resources for the congruity of the educational 
systems of the two communities in Cyprus  

3 3   

30. Importation of language and cultural studies from the other community (Greek-
Cypriot or Turkish-Cypriot respectively) to the basic training of the teachers  

3 3   

 
(Optional) In the case you strongly disagree with the group median in a statement, type below the 
number of the statement and explain the reasons of your disagreement. 
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Category L 

The school becomes an organization which continuously innovates and 
grows  
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12. Continued production of new improved teaching books  4 3   
13. Important increase in investments in pre-school and primary education in order to 

prevent and reduce illiteracy  
4 3   

14. Transformation of inspectors to advisors of educational and professional 
development  

4 3   

15. Embedding of a culture that promotes continual experimentation and innovation  3 3   
16. Appointment of the school to an organization within which teachers and students 

alike learn, experiment and improve on a continual basis  
3 4   

17. Important investments in the section of planning and the introduction of 
innovative ideas  

3 4   

18. Creation of a conveyor of planning, importation and innovation support  3 3   
19. Effective turn of the teacher’s role from being the supplier of information to being 

the coordinator and facilitator of learning  
3 4   

20. Creation of a schooling infrastructure that accommodates immediate access to 
every form of information and learning  

3 4   

21. Creation of specialist centers for support towards teaching and learning  3 3   
22. Connections between schools and research and university centers  3 4   
(Optional) In the case you strongly disagree with the group median in a statement, type below the 
number of the statement and explain the reasons of your disagreement. 
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17. Inclusion of the unified exam results in lyceums for the purposes of admission to 

universities  
4 3   

18. Coexistence of the multi-powerful teacher with many new specialties in primary 
education  

4 4   

19. Creation of a professional scientific association for the school’s heads  4 4   
20. Free access to tertiary education without exams  3,5 1   
21. Obligation of education providers to follow the educational policy and the 

curriculum that is set by the formal government  
3,5 4   

22. Utilization of school buses in the urban areas for traffic reduction  3 4   
23. Undertaking the duties of educational advisors by the head assistants  3 3   
24. High salaries for teachers  3 3   
25. Serious conflict and friction between educators, parents and the government  3 3   
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26. Obtainment of power by the educational syndicates so that they are allowed to 
influence decision-making concerning education  

3 3   

27. Stultification of remarkable reformations due to powerful opposition from 
educators in their attempt to ensure vested interests  

3 4   

28. Telephone line for the communication of students with specialists concerning 
various matters (psychological support, education, professional orientation etc)  

3 3   

29. Creation of paths that permit experienced educators who are promoted to not be 
alienated from teaching, if they wish to do so  

3 3   

30. Dominance of the ‘civil servant’ mentality amongst teachers  3 3   
31. Dominance of indifference in the mass of teachers  3 3   
32. Transfer of responsibilities from teachers to the Ministry and vice versa  3 2   
(Optional) In the case you strongly disagree with the group median in a statement, type below the 
number of the statement and explain the reasons of your disagreement. 
 
 
 
 

 
OVERALL JUDGEMENT FOR 12 CATEGORIES 

Below there are 12 statements. These statements are the titles of the previous 12 categories. Judge 
the content of each statement 3 times in the base of the following questions: 

a) Which is the degree of possibility to be one of the futures of the Cyprus school until 2020? 
b) Which is the degree of desirability to be one of the futures of the Cyprus school until 2020? 
c) Which is the degree of impact upon the Cypriot educational system, if it happen? 

Use the following scale to type your answers in the appropriate column: 
Minimum degree  1     2     3     4     5  Maximum degree 

 
                Degree of 

Possibility 
Degree of 

Desirability 
Degree of 

Impact 

13. Influences of the area of the free market    
14. Compatibility of the school with the information society    
15. Keeping pace with the European school    
16. Replanning of the school (infrastructure and programs)    
17. School autonomy    
18. Increase of pupils’ violence    
19. Emphasis on evaluation procedures    
20. Emphasis on staff training and development    
21. Reinforcement of bureaucratic approaches    
22. School “openings” to the society    
23. School “openings” to the Turkish-Cypriot community    
24. The school becomes an organization which continuously 

innovates and grows 
   

(Optional) Free comments about the above statements (possibility, desirability and impact). 
 
 
 
 

Μά
ριο
ς Σ

. Σ
τυ
λια
νίδ
ης



 

 507 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΒ 

Έντυπο συνεντεύξεων για αξιολόγηση της τεχνικής Delphi 

 

Ερώτηση 1 

Ποια θεωρείτε ως τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα της διαδικασίας που ακολουθήθηκε στη 

συλλογή δεδομένων; 

1 Συμμετοχή από τον προσωπικό χώρο του κάθε ενός (άρση περιορισμών χώρου)  

2 Ευελιξία στο χρόνο συμμετοχής και συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων (άρση 

περιορισμών χρόνου)  

 

3 Εξασφάλιση της ανωνυμίας  

4 Παροχή ευκαιρίας για αναθεώρηση των απόψεων μετά από ανατροφοδότηση  

5 Αποφυγή των προβλημάτων που παρουσιάζονται σε άλλες ομαδικές τεχνικές 

(διαπροσωπικές συγκρούσεις, ρυμούλκηση απόψεων από ισχυρές προσωπικότητες, 

ψυχολογική πίεση της ομάδας, προβλήματα επικοινωνίας) 

 

6 Συνδυασμός ποιοτικών και ποσοτικών προσεγγίσεων  

7 Πλεονεκτήματα από τη συμπλήρωση μέσω του διαδικτύου  

8   

 

Ερώτηση 2 

Ποια θεωρείτε ως τα πιο σημαντικά μειονεκτήματα της διαδικασίας που ακολουθήθηκε στη 

συλλογή δεδομένων; 

1 Χρονοβόρα διαδικασία  

2 Κίνδυνος μείωσης του ενδιαφέροντος λόγω των πολλών γύρων  

3 Απουσία διαπροσωπικής επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων  

4 Καταγραφή γνωμών και απόψεων για προβλέψεις που δεν υποστηρίζοντα από εμπειρικά 

δεδομένα 

 

5 Μειονεκτήματα από τη συμπλήρωση μέσω του διαδικτύου  

6   

 

Ερώτηση 3 

Κάνετε οποιοδήποτε άλλο σχόλιο για τη μεθοδολογία ή και την έρευνα γενικότερα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΓ 

Δηλώσεις ερωτηματολογίου δεύτερου γύρου που αποκλείστηκαν από τον τελικό γύρο 

 
 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 

α/α Δηλώσεις X  ΤΑ 

14 Στενή συνεργασία με οργανισμούς και πανεπιστήμια του εξωτερικού που έχουν αναπτύξει 

ερευνητικά κέντρα στρατηγικών προγνώσεων και μελέτης του μέλλοντος στον τομέα της 

εκπαίδευσης 

3,91 0,89 

9 Αναδόμηση του ΠΙ ώστε να καταστεί κέντρο παραγωγής και τεκμηρίωσης της εκπαιδευτικής 

πολιτικής 

3,90 1,05 

12 Εμπλοκή ολόκληρης της κοινωνίας σε ένα ανοικτό, συνεχή και συστηματικό διάλογο που να 

αποσκοπεί στη δημιουργία μιας δεξαμενής σκέψεων και ιδεών για την ανάπτυξη και βελτίωση του 

σχολείου 

3,86 0,99 

15 Δημιουργία σώματος «σοφών» στο οποίο να συμμετέχουν επίλεκτες προσωπικότητες με προσφορά 

στον τομέα της εκπαίδευσης, το οποίο να λειτουργεί συμβουλευτικά  παρά τω Υπουργώ 

3,40 1,37 

13 Δημιουργία κλάδου σε κάποιο από τα κυπριακά πανεπιστήμια που να έχει ως αντικείμενο σπουδών 

τις επιστήμες του μέλλοντος (futures studies) όπως συμβαίνει με αρκετά πανεπιστήμια του 

εξωτερικού 

3,33 1,17 

 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

α/α Δηλώσεις X  ΤΑ 

1 Δυσκολία προσαρμογής στις νέες συνθήκες και απαιτήσεις που θα συνεπάγεται η ένταξη της 

Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

2,98 1,14 

12 Εξεύρεση πόρων για κάλυψη του τεράστιου οικονομικού κόστους που συνεπάγεται η συνεχής 

αγορά και αναβάθμιση του σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού και η συνεχής επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών σε αυτό 

2,98 1,12 

7 Δυσκολίες που σχετίζονται με την ύπαρξη ενός αρκετά υψηλού ποσοστού αλλόγλωσσων μαθητών 

από διάφορες χώρες 

2,95 1,05 

15 Κλίμα έντονου ανταγωνισμού και αλληλοϋπόσκαψης μεταξύ ιδιωτικής και δημόσιας εκπαίδευσης 2,86 1,28 

18 Αποξένωση του σχολείου από τη σύγχρονη κοινωνία και τις ανάγκες της 2,79 1,15 

14 Μεγάλο ποσοστό μαθητών που εγκαταλείπουν τα σχολεία 2,74 1,07 

 

 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ 

Α. Γενική Λειτουργία και Οργάνωση 

α/α Δηλώσεις X  ΤΑ 

49 Ανάδειξη του σχολείου σε πνευματικό κέντρο της τοπικής κοινότητας 2,98 1,16 

72 Έλλειψη εμπειρογνωμοσύνης και τεχνογνωσίας στην εισαγωγή και διαχείριση αλλαγών 2,98 1,24 

24 Λειτουργία του σχολείου και τις διακοπές με εργοδότηση παιδαγωγών, καλλιτεχνών, γυμναστών 

κ.ά , με δραστηριότητες αθλητικές, καλλιτεχνικές, θέατρο, μπαλέτο κ.ά. 

2,95 1,34 

14 Ενεργός εμπλοκή των γονιών στα σώματα διοίκησης του σχολείου 2,93 1,18 

50 Ευρεία εκτίμηση και αναγνώριση του σχολικού έργου από την κοινωνία 2,93 1,05 

47 Λειτουργία πρότυπων πειραματικών σχολείων 2,90 1,25 

84 Μη ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από ένα σημαντικό ποσοστό μαθητών 2,88 1,17 

27 Θεσμοθέτηση της ευθύνης του σχολείου να λογοδοτεί δημόσια για τα αποτελέσματα 2,83 1,36 

74 Πολύπλοκοι κανονισμοί που προκαλούν δυσλειτουργία στην οργάνωση και διοίκηση του 

εκπαιδευτικού συστήματος και των σχολείων 

2,83 1,08 

19 Κατάργηση των ξεχωριστών διευθύνσεων δημοτικής, μέσης και τεχνικής εκπαίδευσης και 

δημιουργία ενιαίων διατμηματικών διευθύνσεων προγραμματισμού, έρευνας, αναλυτικών 

προγραμμάτων, υλικοτεχνικής υποδομής, αξιολόγησης κλπ 

2,81 1,33 

2 Κλίμα έντονου ανταγωνισμού μεταξύ των σχολείων 2,79 1,05 

73 Μετατροπή του εκπαιδευτικού συστήματος σε μια ισχυρή και δύσκαμπτη γραφειοκρατία 2,74 1,23 

18 Προγράμματα προετοιμασίας των γονιών ώστε να είναι σε θέση να αναλάβουν αυξημένες ευθύνες 

στη διακυβέρνηση των σχολείων 

2,67 1,05 

9 Επικέντρωση του κράτους περισσότερο στο ρόλο του χρηματοδότη, του επόπτη και του ρυθμιστή 2,67 1,22 
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της παροχής του εκπαιδευτικού αγαθού, και λιγότερο στο ρόλο του παροχέα της εκπαίδευσης 

22 Λειτουργία σε προαιρετική βάση θερινού σχολείου το καλοκαίρι 2,64 1,23 

38 Δημιουργία εικονικών σχολείων (virtual schools) που λειτουργούν παράλληλα και ενισχυτικά προς 

τα κανονικά σχολεία 

2,60 1,23 

58 Δημιουργία μεικτών σχολείων με Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους μαθητές 2,57 1,21 

87 Δημιουργία σχολείων για προικισμένα παιδιά 2,40 1,25 

21 Αύξηση των συνολικών ημερών λειτουργίας του σχολείου κατά έτος 2,38 1,15 

23 Μετακίνηση της ώρας έναρξης λειτουργίας των σχολείων ώστε αυτά να ξεκινούν αργότερα το 

πρωί τη λειτουργία τους 

2,33 1,18 

11 Δημιουργία σχολείων που εξειδικεύονται σε ένα μόνο τομέα όπως μαθηματικά, ξένες γλώσσες, 

τεχνολογία, μουσική κ.α. 

2,19 0,99 

3 Ίδρυση και κλείσιμο ενός σχολείου σύμφωνα με τους νόμους της προσφοράς και της ζήτησης 1,93 0,95 

 

 

Β. Διδασκαλία και Μάθηση 

α/α Δηλώσεις X  ΤΑ 

56 Ποικίλες διευθετήσεις δικτύων μάθησης έξω από το σχολείο είτε κατά ομάδες είτε ατομικά 2,92 1,04 

16 Τέστ αξιολόγησης των διαφορετικών μορφών νοημοσύνης σύμφωνα με τη θεωρία της πολλαπλής 

νοημοσύνης 

2,90 1,23 

17 Σύστημα αναλυτικής περιγραφικής αξιολόγησης των μαθητών από το δημοτικό μέχρι το λύκειο 2,90 1,02 

29 Προσαρμογή του μαθησιακού περιβάλλοντος σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες και ικανότητες του 

κάθε μαθητή 

2,90 1,19 

6 Παιδαγωγική αυτονομία του σχολείου στην επιλογή των διδακτικών μεθοδολογικών προσεγγίσεων 2,90 1,29 

30 Δημιουργία ενός μαθησιακού περιβάλλοντος που δεν αφήνει καμιά θέση στην ανωνυμία του 

μαθητή 

2,85 1,14 

60 Μείωση του ωφέλιμου διδακτικού χρόνου λόγω συχνών παρατηρήσεων για θέματα πειθαρχίας 2,85 1,25 

64 Αξιοποίηση των νέων θεωριών της μάθησης για πολλαπλές νοημοσύνες με την εισαγωγή 

προγραμμάτων και δραστηριοτήτων που ικανοποιούν πολλά είδη νοημοσύνης 

2,82 1,37 

61 Μετατροπή του μαθήματος των θρησκευτικών σε μάθημα θρησκειολογίας λόγω μεγάλου 

ποσοστού αλλόθρησκων μαθητών 

2,77 1,16 

37 Υποχρεωτική εκμάθηση της τουρκικής γλώσσας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 2,74 1,14 

5 Παιδαγωγική αυτονομία του σχολείου στην ανάπτυξη προγραμμάτων σύμφωνα με τις ιδιαίτερες 

ανάγκες των μαθητών του 

2,74 1,37 

59 Συχνές διακοπές μαθημάτων λόγω προβλημάτων πειθαρχίας 2,74 1,14 

22 Εισαγωγή τεχνολογιών που μετατρέπουν κείμενα σε φωνή και αντίστροφα 2,72 1,23 

23 Εισαγωγή τεχνολογιών που μεταφράζουν αυτόματα διαφορετικές γλώσσες 2,67 1,26 

6 Παιδαγωγική αυτονομία του σχολείου στην επιλογή των διδακτικών εγχειριδίων και άλλου 

μαθησιακού υλικού 

2,64 1,33 

21 Αντικατάσταση του συμβατού πίνακα με ψηφιακή γιγαντοοθόνη (e-board) που είναι συνδεδεμένη 

με το φορητό υπολογιστή του δασκάλου 

2,62 1,14 

50 Συντηρητισμός στην οργάνωση του μαθησιακού περιβάλλοντος 2,59 1,16 

53 Αναλυτικά προγράμματα με πολλές δεσμευτικές λεπτομέρειες για τους διδάσκοντες 2,59 1,09 

24 Εφοδιασμός κάθε μαθητή με ατομικούς υπολογιστές παλάμης οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να 

συνδέονται ασύρματα με κεντρικούς υπολογιστές και να κατεβάζουν ψηφιακά βιβλία, εργασίες, 

διαγωνίσματα κλπ 

2,54 1,07 

51 Ελάχιστες διαφοροποιήσεις στην εισαγωγή νέων μαθημάτων και προγραμμάτων 2,54 1,02 

63 Μετατροπή του μαθήματος των θρησκευτικών σε προαιρετικό λόγω μεγάλου ποσοστού 

αλλόθρησκων μαθητών 

2,54 1,23 

49 Κυριαρχία παραδοσιακών μεθόδων διδασκαλίας 2,46 1,17 

54 Πολύπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες στην αξιολόγηση των μαθητών 2,46 1,02 

57 Ανεξέλεγκτη ανάπτυξη δικτύων και προγραμμάτων βασισμένων στις νέες τεχνολογίες που 

προσφέρουν μάθηση ατομικά ή σε ομάδες, χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία του 

μαθητή στο σχολείο 

2,41 1,07 

19 Αντικατάσταση των βιβλίων με ηλεκτρονικά κείμενα 2,33 1,08 

52 Πολύπλοκες οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων 2,33 0,84 

35 Άνοιγμα των τάξεων για ελεύθερη παρακολούθηση των μαθημάτων από τρίτους 2,28 1,10 

19 Αντικατάσταση των τετραδίων με υπολογιστές παλάμης που λειτουργούν και ως βιντεοτηλέφωνα 2,00 0,92 
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για συνομιλία πρόσωπο με πρόσωπο 

58 Ανάπτυξη του θεσμού του οικοσχολείου (home school) με αρκετά παιδιά να μη φοιτούν σε 

κανονικά  σχολεία αλλά να συμμετέχουν από το σπίτι τους μέσω του διαδικτύου σε οργανωμένα 

προγράμματα μάθησης που αναπτύσσουν διάφοροι φορείς 

1,87 1,03 

62 Κατάργηση του μαθήματος των θρησκευτικών λόγω μεγάλου ποσοστού αλλόθρησκων μαθητών 1,85 0,93 

 

 

Γ. Υποδομή και Πόροι 

α/α Δηλώσεις X  ΤΑ 

8 Δημιουργία κεντρικού φορέα για έλεγχο και έγκριση των προϋπολογισμών κάθε σχολείου 2,97 1,27 

2 Σημαντικές χορηγίες, δωρεές και υποτροφίες από μη κυβερνητικούς φορείς 2,95 1,07 

50 Εγκατάσταση κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης στα σχολεία 2,95 1,30 

9 Λήψη αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο για την κατανομή των πόρων ανάλογα και με τις 

ιδιαιτερότητες κάθε σχολείου 

2,92 1,01 

21 Αξιολόγηση της επάρκειας της υλικοτεχνικής υποδομής από εξωτερικούς φορείς 2,90 1,10 

34 Δυνατότητες χρήσης και αξιοποίησης από το σπίτι της δικτυωμένης βιβλιοθήκης του σχολείου από 

τους μαθητές, τους γονείς και την κοινότητα 

2,87 1,24 

7 Ανάθεση της ευθύνης για την ετοιμασία του προϋπολογισμού τοπικά σε κάθε σχολείο 2,85 1,35 

52 Δημιουργία γραμμής τηλεφωνικής βοήθειας σε γονείς που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην 

κατοίκον εργασία των παιδιών τους 

2,82 1,30 

3 Σύστημα κρατικής επιχορήγησης των διδάκτρων σε ιδιωτικά σχολεία 2,79 1,15 

43 Εργασίες συντήρησης περισσότερο στα σχολικά κτίρια παρά βελτίωσης της υποδομής τους 2,79 1,08 

46 Χρονοβόρες συγκεντρωτικές διαδικασίες στη βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής 2,77 1,13 

31 Θεσμοθέτηση της εθελοντικής προσφοράς εργασίας από γονείς σε δραστηριότητες του σχολείου 2,74 1,12 

32 Γενναιόδωρη οικονομική στήριξη των σχολείων από τοπικούς οργανισμούς και άτομα 2,72 1,21 

41 Απορρόφηση σχεδόν του συνόλου των εκπαιδευτικών δαπανών για σκοπούς μισθοδοσίας των 

εκπαιδευτικών 

2,64 1,04 

5 Χρηματοδότηση από το κράτος επί ίσοις όροις όλων των φορέων που παρέχουν εκπαίδευση: 

δημόσιων, ημιδημόσιων, ιδιωτικών κλπ 

2,59 1,27 

25 Δημιουργία εργαστηρίων εικονικής πραγματικότητας και προσομοίωσης 2,56 1,12 

45 Γραφειοκρατία και συγκεντρωτισμός στη διαχείριση των πόρων 2,56 1,17 

44 Πολύπλοκες γραφειοκρατικές ρυθμίσεις για την ετοιμασία των προϋπολογισμών 2,46 1,14 

33 Ανάληψη από το σχολείο ερευνών για επίλυση σημαντικών προβλημάτων της κοινότητας με 

οικονομικά ανταλλάγματα που ενισχύουν τους πόρους του 

2,36 1,16 

4 Ελεγχόμενη διαφήμιση στους σχολικούς χώρους για ενίσχυση των πόρων 2,31 1,13 

1 Διαφήμιση από τα σχολεία για προσέλκυση περισσότερων μαθητών 2,28 1,26 

18 Λειτουργία εκπαιδευτικής πισίνας σε κάθε μεγάλο σχολικό κτίριο 2,15 1,11 

47 Αισθητή μείωση στους πόρους που διατίθενται για την οργανωμένη εκπαίδευση λόγω της μείωσης 

των μαθητών στα σχολεία που προκαλεί η στροφή πολλών στα άτυπα δίκτυα μάθησης που 

λειτουργούν έξω από το οργανωμένο σχολείο 

2,13 0,92 

48 Παραμελημένα σχολικά κτίρια και υποδομή, λόγω της σημαντικής ανάπτυξης άτυπων δικτύων 

μάθησης έξω από το οργανωμένο σχολείο 

2,10 0,88 

42 Αισθητές περικοπές στις αναπτυξιακές δαπάνες για την εκπαίδευση 1,97 0,78 

6 Επιβολή διδάκτρων σε όλα τα σχολεία με ταυτόχρονο σύστημα απαλλαγών σύμφωνα με 

εισοδηματικά κριτήρια 

1,87 1,08 

 

 

Δ. Εκπαιδευτικό Δυναμικό 

α/α Δηλώσεις X  ΤΑ 

47 Μετατροπή των ιδίων των εκπαιδευτικών οργανώσεων σε δύσκαμπτους γραφειοκρατικούς 

οργανισμούς 

2,95 1,22 

48 Απώλεια της προνομιούχας πρόσβασης που είχαν άλλοτε στη γνώση οι εκπαιδευτικοί και το 

σχολείο 

2,95 1,13 

5 Επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης των εκπαιδευτικών στα 65 χρόνια 2,95 1,41 

10 Υψηλό κοινωνικό στάτους και κύρος του διευθυντή 2,92 1,20 

9 Πιστοποίηση από ανεξάρτητο σώμα των ικανοτήτων κάποιου να διευθύνει σχολική μονάδα 2,92 1,18 

39 Κοινωνική δυσαρέσκεια για το επιτελούμενο από τους εκπαιδευτικούς έργο 2,90 1,03 
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42 Επιστημολογικά ανυποψίαστοι εκπαιδευτικοί που αδυνατούν οι ίδιοι να κατανοήσουν τη γνώση ως 

διαδικασία ανακάλυψης και επομένως δεν είναι σε θέση να εμπλέξουν τους μαθητές τους σε μια 

τέτοια διαδικασία 

2,88 1,14 

51 Θυματοποίηση αρκετών εκπαιδευτικών από πράξεις χουλιγκανισμού των μαθητών τους 2,88 1,20 

12 Ποικιλία στις ρυθμίσεις που αφορούν το ωράριο εργασίας των εκπαιδευτικών 2,87 1,13 

13 Παραχώρηση επιπλέον ημερών άδειας σε εκπαιδευτικούς που επιλέγουν να εργάζονται μέχρι το 

απόγευμα 

2,87 1,00 

6 Αύξηση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν με καθεστώς μερικής απασχόλησης 2,87 1,17 

49 Μεταπήδηση αρκετών εκπαιδευτικών σε εταιρείες που αναπτύσσουν δίκτυα μάθησης εκτός του 

οργανωμένου σχολείου 

2,65 0,98 

27 Κοινωνική αναγνώριση του έργου των εκπαιδευτικών 2,64 1,01 

1 Διασύνδεση της προαγωγής και της μισθοδοσίας των εκπαιδευτικών με την αποδοτικότητά τους 2,62 1,27 

2 Εισαγωγή συστήματος εργοδότησης εκπαιδευτικών με συμβόλαια εργασίας 2,62 1,31 

37 Εργοδότηση αρκετών Κυπρίων εκπ/κών σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες 2,60 1,01 

54 Εισαγωγή του θεσμού του βοηθού εκπαιδευτικού 2,60 1,19 

26 Δημιουργία κέντρων έρευνας και τεκμηρίωσης σε κάθε σχολείο που διευκολύνουν τη συνεχή 

επαγγελματική ανάπτυξη και μάθηση των εκπ/κών 

2,54 0,94 

17 Άδεια εξάσκησης επαγγέλματος για τον κάθε εκπαιδευτικό που ανανεώνεται σε τακτά χρονικά 

διαστήματα μετά από επιτυχία σε ανάλογες δοκιμασίες 

2,49 1,27 

50 Αναγκαστική παραίτηση αρκετών εκπαιδευτικών λόγω της απειθαρχίας των μαθητών 2,48 1,15 

36 Εργοδότηση στην Κύπρο αρκετών εκπ/κών από χώρες της Ευρώπης 2,35 1,03 

52 Σοβαρά κρούσματα απειθαρχίας και αντικοινωνικής συμπεριφοράς μεταξύ των ιδίων των 

εκπαιδευτικών 

2,13 1,03 

18 Ανάπτυξη μηχανισμών που να βεβαιώνουν ότι οι απολαβές του κάθε ενός είναι ανάλογες με το 

έργο που παράγει 

2,05 1,07 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΔ 

Σύγκριση επιλογών ξένων και Κυπρίων ειδικών 

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι τιμές που οι τρεις ξένοι ειδικοί επέλεγαν σε κάθε 

δήλωση. Οι τιμές αυτές εμφανίζονται σε τρεις στήλες, ανάλογα με το εύρος που υπάρχει σε αυτές. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι δύο βασικές κεντρικές τάσεις των κατανομών των τιμών που 

έδωσαν οι Κύπριοι ειδικοί (μέσοι όροι και διάμεσοι). Τέλος σημειώνονται με  οι δηλώσεις στις 

οποίες παρουσιάζεται σύγκλιση, με κριτήριο το κατά πόσο οι μέσοι όροι ή οι διάμεσοι των Κυπρίων 

εμπίπτουν μέσα στο εύρος των τιμών που έδωσαν οι ξένοι.  
 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

Αναγκαιότητα  

α/α Επιλογές ξένων Κεντρικές τάσεις Κυπρίων Σύγκλιση 

Εύρος≤1 Εύρος=2 Εύρος>2 X  Διάμεσος 

1 5,4,5   4,76 5  

2 5,4,5   4,80 5  

3 4,4,5   4,76 5  

4 4,5,5   4,66 5  

5 4,4,4   4,54 5  

6 5,4   4,46 5  

7 4,4,5   4,51 5  

8 5,4,4   4,39 5  

9 5,4,4   4,22 4  

10 4,3,4   4,22 4  

11 5,4,5   4,07 4  

 

 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

Πιθανότητα 

α/α Επιλογές ξένων Κεντρικές τάσεις Κυπρίων Σύγκλιση 

Εύρος≤1 Εύρος=2 Εύρος>2 X  Διάμεσος 

1 5,4,5   3,73 4  

2 2,3,3   3,83 4  

3 2,3   3,80 4  

4 3,3,4   3,73 4  

5 5,4,4   3,63 4  

6 3,3,4   3,59 4  

7 5,4,5   3,76 4  

8  3,3,5  3,56 4  

9 4,3,4   3,46 3  

10 2,2   3,39 3  

11 3,3,4   3,29 3  

12  5,3,4  3,20 3  

13 3,3,4   3,15 3  

14  4,3,5  3,12 3  

 

Δυσκολία 

α/α Επιλογές ξένων Κεντρικές τάσεις Κυπρίων Σύγκλιση 

Εύρος≤1 Εύρος=2 Εύρος>2 X  Διάμεσος 

1 5,4,5   4,11 4  

2 3,3,4   3,94 4  

3 3,3   3,80 4  

4 4,4,4   4,06 4  

5 4,4,4   4,03 4  

6 4,3,4   3,56 3,5  

7 5,5,5   3,69 4  
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8  5,3,5  3,86 4  

9 4,3,4   3,60 4  

10 3,3   3,42 4  

11  5,3,4  3,33 3  

12  5,3,5  3,39 3  

13 3,3,3   3,28 3  

14  5,3,5  3,36 3  

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α 

Πιθανότητα 

α/α Επιλογές ξένων Κεντρικές τάσεις Κυπρίων Σύγκλιση 

Εύρος≤1 Εύρος=2 Εύρος>2 X  Διάμεσος 

1 4,3,4   3,70 4  

2 4,4   3,61 4  

3 4,4,5   3,58 4  

4 5,4,4   4,03 4  

5 3,4,4   3,53 3  

6  4,2,3  3,25 3  

7 4,4,5   3,08 3  

8  5,3,3  2,95 3  

9 3,3,4   3,32 3  

10 4,3,4   3,11 3  

11  5,3  3,13 3  

12  5,3,4  3,44 3  

13  5,3,5  3,33 3  

 

Επιθυμία 

α/α Επιλογές ξένων Κεντρικές τάσεις Κυπρίων Σύγκλιση 

Εύρος≤1 Εύρος=2 Εύρος>2 X  Διάμεσος 

1 4,3,4   3,70 4  

2 4,4   3,84 4  

3 5,4,5   3,97 4  

4 5,4,4   4,54 5  

5   1,3,4 2,32 2  

6 4,3,3   2,86 3  

7 5,4,5   3,89 4  

8  5,4,3  3,49 4  

9 3,3,4   3,57 4  

10 3,3,4   3,58 4  

11 5,4   4,08 4  

12 5,4,4   4,11 4  

13  5,3,5  4,19 4  

 

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β 

Πιθανότητα 

α/α Επιλογές ξένων Κεντρικές τάσεις Κυπρίων Σύγκλιση 

Εύρος≤1 Εύρος=2 Εύρος>2 X  Διάμεσος 

1  5,3,5  3,70 4  

2 5,4,5   4,18 4  
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3 4,4,5   3,95 4  

4 3,3   3,55 4  

5  5,3,4  3,61 4  

6  5,3  3,89 4  

7 4,4,4   3,48 4  

8 3,3,4   3,28 3  

9  5,3,4  3,11 3  

10 3,3,4   3,25 3  

11 4,3,4   3,23 3  

12  5,3,4  3,13 3  

13  5,3,3  3,28 3  

14  4,3,5  3,11 3  

15  3,3,5  3,16 3  

16  5,3,4  3,42 3  

17  5,3,3  3,25 3  

18  5,3,4  3,53 3,5  

 

Επιθυμία 

α/α Επιλογές ξένων Κεντρικές τάσεις Κυπρίων Σύγκλιση 

Εύρος≤1 Εύρος=2 Εύρος>2 X  Διάμεσος 

1 5,4,5   4,25 4  

2 5,5,5   4,61 5  

3  5,3,5  4,31 4  

4 4,3   4,14 4  

5 4,3,4   4,25 4  

6 4,3   4,00 4  

7  3,5,4  4,19 4  

8 3,3,4   4,00 4  

9 4,3,4   3,92 4  

10 3,4,4   4,08 4  

11  5,3,4  4,06 4  

12  5,3,4  4,08 4  

13 2,3,3   3,83 4  

14  3,3,5  3,83 4  

15  3,3,5  3,81 4  

16 4,3,4   4,36 5  

17 3,3,3,   2,14 2  

18 4,3,4   2,20 2  

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ 

Πιθανότητα 

α/α Επιλογές ξένων Κεντρικές τάσεις Κυπρίων Σύγκλιση 

Εύρος≤1 Εύρος=2 Εύρος>2 X  Διάμεσος 

1 5,4,4   3,75 4  

2 5,4,4   4,08 4  

3  5,3,4  4,10 4  

4  5,3,3  3,95 4  

5 5,4,4   3,88 4  

6  5,3,4  3,84 4  

7  5,3,5  3,89 4  

8  5,3,3  3,74 4  

9  5,3,3  3,66 4  

10 3,3,4   3,71 4  

11 3,3   3,89 4  

12 4,3   3,23 3  
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13 4,3,4   3,45 3,5  

14   5,2,5 3,18 3  

15 4,3   3,47 3,5  

16 4,3,4   3,42 3  

17 2,2,3   3,03 3  

18  5,3,4  3,18 3  

 

Επιθυμία 

α/α Επιλογές ξένων Κεντρικές τάσεις Κυπρίων Σύγκλιση 

Εύρος≤1 Εύρος=2 Εύρος>2 X  Διάμεσος 

1 4,3,4   3,57 4  

2  5,3,4  4,28 4  

3 5,4,4   3,81 4  

4  5,4,3  3,97 4  

5 5,5,4   4,28 4  

6 4,4,4   3,92 4  

7 5,5,5   4,44 5  

8  5,3,3  4,06 4  

9 4,3,3   4,25 4  

10 3,4,4   3,92 4  

11 3,3   4,14 4  

12 3,3   3,67 4  

13 4,3,4   3,75 4  

14 5,4,5   3,61 4  

15 5,4   3,69 4  

16 4,4,4   3,94 4  

17 3,3,4   3,56 4  

18 4,3,4   4,36 5  

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ 

Πιθανότητα 

α/α Επιλογές ξένων Κεντρικές τάσεις Κυπρίων Σύγκλιση 

Εύρος≤1 Εύρος=2 Εύρος>2 X  Διάμεσος 

1 4,4,5   4,40 5  

2 4,3   3,82 4  

3  5,3,4  3,70 4  

4  5,3,4  3,82 4  

5 4,3,4   4,13 5  

6 3,3,3   3,79 4  

7 5,4,5   3,43 3,5  

8  3,2,4  3,26 3  

9   5,2,3 3,26 3  

10 2,3   3,32 3  

11  5,3,5  3,26 3  

12 4,3,4   3,16 3  

13  5,2,3  3,42 4  

14  2,2,4  3,11 3  

15 3,2,3   3,11 3  

16 4,3,3   3,63 3,5  

17  5,3  3,31 3  

 

Επιθυμία 

α/α Επιλογές ξένων Κεντρικές τάσεις Κυπρίων Σύγκλιση 

Εύρος≤1 Εύρος=2 Εύρος>2 X  Διάμεσος 

1 5,4,5   4,72 5  
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2  5,3  4,06 4  

3 5,4,4   4,08 4  

4 4,4,4   4,56 5  

5 4,3,4   4,64 5  

6 4,4,4   4,50 5  

7  3,4,5  3,94 4  

8 3,3,4   4,09 4  

9  5,3,3  4,03 4  

10 4,3   4,08 4  

11 4,4,5   4,22 4  

12 4,4,4   4,14 4  

13 4,4,3   3,97 4  

14 3,3,4   3,78 4  

15 3,3,3   3,92 4  

16 4,4,3   4,11 4  

17 3,4   3,56 4  

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε 

Πιθανότητα 

α/α Επιλογές ξένων Κεντρικές τάσεις Κυπρίων Σύγκλιση 

Εύρος≤1 Εύρος=2 Εύρος>2 X  Διάμεσος 

1 5,4,4   4,15 4  

2 5,4,4   3,58 4  

3 4,3,4   3,45 4  

4 5,4,4   3,63 4  

5  5,3,3  3,28 3  

6 4,3,4   3,20 3  

7  4,2,4  3,53 3,5  

8 4,3,3   3,50 3,5  

 

Επιθυμία 

α/α Επιλογές ξένων Κεντρικές τάσεις Κυπρίων Σύγκλιση 

Εύρος≤1 Εύρος=2 Εύρος>2 X  Διάμεσος 

1 5,5,5   4,75 5  

2 5,4,5   4,42 5  

3 5,4,4   4,14 4  

4 5,5,5   4,28 4  

5  5,3,4  3,97 4  

6  5,3,5  3,78 4  

7   5,2,4 3,83 4  

8  5,3,4  4,25 4  

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤ 

Πιθανότητα 

α/α Επιλογές ξένων Κεντρικές τάσεις Κυπρίων Σύγκλιση 

Εύρος≤1 Εύρος=2 Εύρος>2 X  Διάμεσος 

1 3,3,4   3,85 4  

2 3,3,4   3,65 4  

3 4,3   3,15 3  

4 4,3,3   3,58 4  

5  1,3,3  3,32 3  

6   5,3,2 3,37 3  
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Επιθυμία 

α/α Επιλογές ξένων Κεντρικές τάσεις Κυπρίων Σύγκλιση 

Εύρος≤1 Εύρος=2 Εύρος>2 X  Διάμεσος 

1 1,1,1   1,34 1  

2 1,1,1   1,26 1  

3 1,1   1,54 1  

4  5,3,4  3,72 4  

5 4,3,3   3,03 3  

6  4,4,2  4,33 4,5  

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ζ 

Πιθανότητα 

α/α Επιλογές ξένων Κεντρικές τάσεις Κυπρίων Σύγκλιση 

Εύρος≤1 Εύρος=2 Εύρος>2 X  Διάμεσος 

1 5,4,4   3,55 4  

2 4,4,4   3,58 4  

3  5,4,3  4,03 4  

4 5,4,4   3,95 4  

5 5,4,4   3,76 4  

6 5,4,4   3,40 3,5  

7 4,3,4   3,78 4  

8   1,3,4 3,80 4  

9 5,4,4   3,43 4  

10 3,4,3   3,30 3  

11  5,3,4  3,21 3  

 

Επιθυμία 

α/α Επιλογές ξένων Κεντρικές τάσεις Κυπρίων Σύγκλιση 

Εύρος≤1 Εύρος=2 Εύρος>2 X  Διάμεσος 

1 5,4,5   4,56 5  

2 5,4,4   4,39 5  

3  5,4,3  4,17 4  

4  5,3,4  4,06 4  

5 5,5,4   4,47 5  

6 4,4,5   4,14 4  

7 4,5,4   4,53 5  

8  2,3,4  4,06 4  

9 5,4,5   4,22 4  

10 4,4,3   4,06 4  

11 5,4,4   4,22 4  

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η 

Πιθανότητα 

α/α Επιλογές ξένων Κεντρικές τάσεις Κυπρίων Σύγκλιση 

Εύρος≤1 Εύρος=2 Εύρος>2 X  Διάμεσος 

1 4,3   3,77 4  

2  5,3,4  4,00 4  

3 5,4,4   3,64 4  

4 4,3,4   3,51 4  

5 4,3,4   3,56 4  

6 4,3,4   3,59 3  

7  5,3,4  3,56 3  

8 4,3,4   3,26 3  
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9 4,3   3,21 3  

10  5,3,4  3,23 3  

 

Επιθυμία 

α/α Επιλογές ξένων Κεντρικές τάσεις Κυπρίων Σύγκλιση 

Εύρος≤1 Εύρος=2 Εύρος>2 X  Διάμεσος 

1 5,4   4,05 4  

2  2,4,4  4,24 4  

3 4,4,4   4,27 4  

4 4,4,4   4,22 4  

5 4,4,4   4,22 4  

6 4,4,5   4,27 4  

7 4,5,5   4,43 5  

8 5,4,4   4,05 4  

9 5,4   4,14 4  

10 5,5,5   3,76 4  

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Θ 

Πιθανότητα 

α/α Επιλογές ξένων Κεντρικές τάσεις Κυπρίων Σύγκλιση 

Εύρος≤1 Εύρος=2 Εύρος>2 X  Διάμεσος 

1  3,3,5  3,50 3  

2 4,3,4   3,35 3  

3  2,2,4  3,30 3  

4  2,2,4  3,13 3  

5 4,3,4   3,38 3  

6 2,2   3,36 3  

7  2,2,4  3,37 3  

 

Επιθυμία 

α/α Επιλογές ξένων Κεντρικές τάσεις Κυπρίων Σύγκλιση 

Εύρος≤1 Εύρος=2 Εύρος>2 X  Διάμεσος 

1   1,1,4 2,33 2  

2 1,1,2   1,78 2  

3 1,1,2   1,42 1  

4 1,1,1   1,40 1  

5 1,1,1   1,47 1  

6 1,2   1,44 1  

7 1,1,2   2,39 2  

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι 

Πιθανότητα 

α/α Επιλογές ξένων Κεντρικές τάσεις Κυπρίων Σύγκλιση 

Εύρος≤1 Εύρος=2 Εύρος>2 X  Διάμεσος 

1 3,3   3,80 4  

2  5,3,4  3,42 4  

3 3,3,3   3,38 3  

4 4,3,3   3,08 3  

5 3,3,3   3,38 3  

6 4,3,4   3,15 3  

7 4,3,3   3,20 3  

8 3,3   3,13 3  
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9  5,3,4  3,47 3  

10 4,3,3   3,24 3  

11  5,3,3  3,34 3  

 

Επιθυμία 

α/α Επιλογές ξένων Κεντρικές τάσεις Κυπρίων Σύγκλιση 

Εύρος≤1 Εύρος=2 Εύρος>2 X  Διάμεσος 

1 4,4   4,49 5  

2 5,4,5   4,35 4  

3  5,4,3  4,30 4  

4 5,4,4   3,86 4  

5 3,4,4   4,00 4  

6 5,5,5   4,41 4  

7  4,5,3  4,24 4  

8 5,4   4,00 4  

9   2,5,5 4,32 4  

10 4,5,4   4,22 4  

11 5,5,5   4,43 5  

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΑ 

Πιθανότητα 

α/α Επιλογές ξένων Κεντρικές τάσεις Κυπρίων Σύγκλιση 

Εύρος≤1 Εύρος=2 Εύρος>2 X  Διάμεσος 

1 5,4,4   3,50 4  

2  5,3,4  3,63 4  

3  5,3  3,79 4  

4  5,3,4  4,08 4  

5  5,3,4  3,64 4  

6  5,3,4  3,85 4  

7 5,4,4   3,40 3,5  

8  5,3,4  3,35 3  

9  5,3,4  3,53 3,5  

10   5,2,4 3,61 4  

11   5,2,3 3,37 3  

12   5,2,4 3,50 3,5  

13  5,3,4  3,21 3  

14  5,3  3,47 3  

15  5,3,4  3,41 3  

 

Επιθυμία 

α/α Επιλογές ξένων Κεντρικές τάσεις Κυπρίων Σύγκλιση 

Εύρος≤1 Εύρος=2 Εύρος>2 X  Διάμεσος 

1 5,4,5   3,68 4  

2 5,5,5   4,19 4  

3 5,4   4,05 4  

4 5,4,5   4,32 5  

5 5,5,5   4,27 4  

6 5,5,5   4,16 4  

7 5,4,4   3,78 4  

8 5,4,5   4,03 4  

9 5,4,5   4,22 4  

10  4,3,5  3,97 4  

11 4,3,3   3,84 4  

12 5,4,5   3,92 4  
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13 5,4,5   3,73 4  

14 5,4   3,95 4  

15 5,4,4   3,92 4  

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΒ 

Πιθανότητα 

α/α Επιλογές ξένων Κεντρικές τάσεις Κυπρίων Σύγκλιση 

Εύρος≤1 Εύρος=2 Εύρος>2 X  Διάμεσος 

1 4,3,4   3,68 4  

2  5,3,4  3,87 4  

3 4,3   3,68 4  

4 4,3,3   3,30 3  

5 4,3,4   3,18 3  

6  5,3,3  3,24 3  

7 3,3   3,33 3  

8 4,3,3   3,13 3  

9 4,3,3   3,37 3,5  

10  5,3,3  3,25 3  

11 4,3,4   3,38 3  

 

Επιθυμία 

α/α Επιλογές ξένων Κεντρικές τάσεις Κυπρίων Σύγκλιση 

Εύρος≤1 Εύρος=2 Εύρος>2 X  Διάμεσος 

1 4,5,4   4,49 5  

2 5,5,5   4,73 5  

3 4,4   4,32 5  

4 5,4,4   4,32 5  

5 4,5,4   4,59 5  

6 5,5,4   4,35 4  

7 4,4   4,27 4  

8 5,5,5   4,30 5  

9 4,4,4   4,43 4  

10 5,4,4   4,11 4  

11 5,5,5   4,19 4  

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΓ 

Πιθανότητα 

α/α Επιλογές ξένων Κεντρικές τάσεις Κυπρίων Σύγκλιση 

Εύρος≤1 Εύρος=2 Εύρος>2 X  Διάμεσος 

1 4,3,4   3,78 4  

2 5,4,4   3,46 4  

3 5,4,4   3,74 4  

4 2,2,3   3,35 3,5  

5  2,4,4  3,45 3  

6  5,3,3  3,35 3,5  

7 2,3   3,36 3  

8 3,3,3   3,21 3  

9 3,3,3   3,33 3  

10 3,3,3   3,48 3  

11 4,3,3   3,13 3  

12 3,3,3   3,45 3  

13  5,3,3  3,31 3  

14 3,3,4   3,38 3  
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15 2,3,3   3,18 3  

16 2,2   3,28 3  

 

Επιθυμία 

α/α Επιλογές ξένων Κεντρικές τάσεις Κυπρίων Σύγκλιση 

Εύρος≤1 Εύρος=2 Εύρος>2 X  Διάμεσος 

1  5,3,4  4,03 4  

2 5,4,4   3,86 4  

3 5,5,5   3,76 4  

4 2,3,2   3,65 4  

5  2,4,4  3,76 4  

6  2,4,3  4,32 4  

7  2,4  3,78 4  

8  5,3,4  3,70 4  

9 1,1,1   1,62 1  

10  4,2,2  2,19 2  

11  1,1,1  1,57 1  

12 4,3,3   3,92 4  

13 5,4,5   4,16 4  

14  3,1,2  1,62 1  

15 1,1,1   1,46 1  

16 1,1   1,49 1  

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΩΝ 

Πιθανότητα 

α/α Επιλογές ξένων Κεντρικές τάσεις Κυπρίων Σύγκλιση 

Εύρος≤1 Εύρος=2 Εύρος>2 X  Διάμεσος 

1 3,4,3   3,58 3,5  

2 4,5,4   3,73 4  

3 3,3   3,80 4  

4 3,4,4   3,40 3  

5 3,3,3   2,85 3  

6  4,2,4  3,83 4  

7 4,4,4   3,73 4  

8  5,3,4  3,70 4  

9 4,3,4   3,18 3  

10 4,3,3   3,23 3  

11 4,3,3   3,13 3  

12 3,3,4   2,95 3  

 

Επιθυμία 

α/α Επιλογές ξένων Κεντρικές τάσεις Κυπρίων Σύγκλιση 

Εύρος≤1 Εύρος=2 Εύρος>2 X  Διάμεσος 

1  5,3,3  3,18 3  

2 5,5,4   4,18 4  

3 4,4   4,23 4  

4 5,5,5   4,38 5  

5 5,4,4   4,13 4  

6 1,1,1   1,15 1  

7  5,3,4  4,45 5  

8 5,5,5   4,80 5  

9 1,1,2   1,35 1  

10 5,5,4   4,31 5  

11 5,5,4   3,98 4  

12 5,5,5   4,73 5  
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Επίδραση 

α/α Επιλογές ξένων Κεντρικές τάσεις Κυπρίων Σύγκλιση 

Εύρος≤1 Εύρος=2 Εύρος>2 X  Διάμεσος 

1  5,3  3,30 3  

2 5,5,4   3,98 4  

3  2,4  3,85 4  

4  3,5,5  3,95 4  

5 5,4,4   3,68 4  

6 3,3,4   2,58 3  

7 5,4,4   4,10 4  

8 4,5,5   4,43 5  

9  5,3,5  2,58 3  

10 4,5,4   3,79 4  

11 4,5,4   3,50 3  

12 5,5,5   4,15 4  
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