
Βασικές 
Εννοιολογικές 

Κατηγορίες
Υποκατηγορίες Όροι Κείμενο Συχνότητα 

(Ποσοστό)

1. Εκπαιδευτικά/
Διδακτικά 
Θέματα

1. Επίδοση: Θετική Αποτίμηση
2. Επίδοση: Αρνητική Αποτίμηση
3. Ειδική Αγωγή
4. Κίνητρα
5. Εκπαιδευτική Διαδικασία
6. Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

1. Επίδοση, συμμετοχή, προσεκτικοί, βελτίωση επίδοσης, ζήλος
2. Επίδοση, χειροτέρευση, πτώση, αδιαφορία, έλλειψη 

συμμετοχής
3. Μαθησιακές δυσκολίες, ΔΕΠΥ, παράλληλη στήριξη, ειδική 

αγωγή
4. Κίνητρο, ενδιαφέρον, προσπάθεια
5. Εκπαίδευση, διδασκαλία, τάξη
6. Επιμόρφωση, σεμινάρια, εκπαίδευση

1. Οι μαθητές σε γενικές γραμμές διατήρησαν την επίδοση και το ενδιαφέρον που είχαν και στην τάξη.»
2. «Χειροτέρευση της επίδοσης των μετρίως και αρκετά αδιάφορων»
3. «Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ή ΔΕΠΥ ή αναπτυξιακές διαταραχές προσαρμόστηκαν πολύ καλα»
4. «Προσπάθεια», «επιθυμούν να μαθαίνουν»
5. «Η εξ αποστάσεως δυσκολεύει την επικοινωνία και βάζει εμπόδια στην εκπαιδευτική και παιδαγωγική 

διαδικασία»
6. «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εξ απόστάσεως εκπαίδευση»

140
(38,04 %)

2. Κοινωνικό 
Περιβάλλον

1. Αλληλεπίδραση – Επικοινωνία
2. Διαπροσωπικές Σχέσεις
3. Κοινωνική Απομόνωση 
4. Οικογενειακό Πλαίσιο

1. Επικοινωνία, συνεργασία, αλληλεπίδραση, συζήτηση, 
επαφή, κοινωνικότητα

2. Αγάπη, αποδοχή, ντροπή, συγκρούσεις
3. Έλλειψη επαφής, απομόνωση 
4. Οικογένεια, γονείς, αδέρφια, σπίτι

1. «Tα παιδιά αναζητουσαν το σχολείο και τους φίλους τους», «Ανάγκη για προσωπικό ενδιαφέρον, 
συνεργασία σε καθημερινή βάση, επικοινωνία»

2. «Έλλειψη διαπροσωπικής σχέσης»
3. «Η έλλειψη επαφής μεταξύ τους φάνηκε να υπονομεύει τη δυναμική ομάδας που είχαμε καλλιεργήσει 

κατά τα προηγούμενα χρόνια.»
4. «Τα παιδιά που έχουν στήριξη από τις οικογένειές τους βαδίζουν με αισιοδοξία και ελπίδα»

79
(21,47 %)

3. Τεχνολογικά 
Θέματα 

Τεχνολογικά Θέματα Πλατφόρμα, εξοπλισμός, η/υ, κάμερα, μέσα, δίκτυο
«Τα παιδιά απο φτωχά οικονομικά περιβάλλοντα δεν συμμετείχαν γιατί δεν διέθεταν εξοπλισμό ή οι γονείς 
αδυνατούσαν να τα υποστηρίξουν», «Θα σημειώσω μόνο το γεγονός ότι δεν είχαν όλοι τον απαραίτητο 
υλικοτεχνικό εξοπλισμό, με ό, τι αυτό συνεπάγεται...»

67
(18,21 %)

 4. Ψυχική Υγεία

1. Συναισθηματική Κατάσταση: Άγχος
2. Συναισθηματική Κατάσταση: Θυμός
3. Συναισθηματική Κατάσταση: 

Ψυχική Κούραση 
4. Συναισθηματική Κατάσταση:Θλίψη
5. Γνωστικές Λειτουργίες 
6. Ανάγκες Ψυχολογικής Υποστήριξης 

1. Άγχος, φόβος
2. Θυμός
3. Ψυχική κούραση, Κούραση, εξάντληση, φθορά
4. Θλίψη, απογοήτευση, έλλειψη χαράς
5. Προσοχή, συγκέντρωση, διάσπαση
6. Ψυχολογική Στήριξη

1. «Υπάρχει μόνιμα ο φόβος του εγκλεισμού εκ νέου πολλοί λίγοι μαθητές πείστηκαν να αφήσουν τα βιβλία 
τους στην τάξη και να μην τα πηγαινοφέρνουν. Το ίδιο άγχος καταφαίνεται από τις αναφορές τους»

2. «Θυμός δικαιολογημένος»
3. «Αρχικός ενθουσιασμός, ενδιαφέρον, τώρα ψυχική κούραση και “απόσυρση”», «ψυχολογική εξάντληση»
4. «Έχασαν σε μεγάλο βαθμό το γέλιο τους», «Απογοήτευση»
5. «Μεγαλύτερη απόσπαση προσοχής »

35
(9,51 %)

5. Προσαρμογή Προσαρμογή Προσαρμοστικότητα, προσαρμογή, ευελιξία «Σε γενικές γραμμές οι μαθητές έδειξαν να προσαρμόζονται εύκολα στις νέες συνθήκες», «Έχουν 
προσαρμοστεί πολύ στην διαδικασία»

30
(8,15 %)

 6. Σωματική 
Υγεία

1. Σωματική Κούραση
2. Συμπτώματα Σωματικών 

Καταστάσεων

1. Κούραση, κόπωση, επιβάρυνση, έλλειψη αντοχής, 
εξουθένωση, ταλαιπωρία

2. Σωματοποίηση, νοσοκομείο

1. «Επιβαρύνονται μέρη του σώματος τους από τη χρήση pc και κυρίως οι οφθαλμοί κουράζονται 
περισσότερο», «κούραση από την παρατεταμένη χρήση»

2. «Είχα την αίσθηση ότι αναρρώνω μετά από ασθένεια», «Αίσθημα ξαφνικού θανάτου», «εισαγωγή σε 
νοσοκομείο από γαστρίτιδες», «εμφάνιση δευτερογενών προβλημάτων με σωματοποίηση της δυσφορίας 
του εγκλεισμού στα παιδιά»

17
(4, 62 %)

Πίνακας 3: Παράγοντες επίδρασης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
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Μικρότερο ποσοστό του πληθυσμού των εκπαιδευτικών επισκέφθηκε κάποιο ειδικό ψυχικής υγείας κατά τη διάρκεια της Πανδημίας, σε σύγκριση 
με την χρονική περίοδο πριν την Πανδημία

Σε σχέση με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η επικέντρωση των εκπαιδευτικών είναι σε ζητήματα που αφορούν το γνωστικό αντικείμενό τους, 
όπως είναι η γνωστική ανάπτυξη των μαθητών κι οι διαφορετικές διαστάσεις της εκπαίδευσης και της διδασκαλίας και πώς αυτά επηρεάστηκαν

Σημαντική ήταν η αναφορά στο ρόλο των διαπροσωπικών σχέσεων για την ψυχική υγεία των μαθητών και των ίδιων, όπως και το βίωμα κοινωνικής 
απομόνωσης κι απώλειας στενών κοινωνικών δεσμών, καθώς και στην ανάγκη για επικοινωνία κι αλληλεπίδραση

Άγχος, απογοήτευση ήταν συναισθήματα που βιώθηκαν, όπως και ψυχική και σωματική κούραση, δυσκολία στην συγκέντρωση καθώς και ανάγκες 
ψυχολογικής υποστήριξης

Θετική χροιά στην έννοια της προσαρμογής, που εμπεριέχει την ικανότητα να αντεπεξέρχεται κανείς σε δυσμενείς καταστάσεις: μεγαλύτερη 
συχνότητα αναφορών για εύκολη, γρήγορα προσαρμογή κι εξοικείωση
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Ανάγκες για μελλοντική έρευνα
• Προκύπτει η σημασία της διερεύνησης των μακροχρόνιων συνεπειών της Πανδημίας Covid–19 και της συνεπακόλουθης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην ψυχκή υγεία και στην ικανότητα προσαρ-

μογής των εκπαιδευτικών, με την πραγματοποίηση ερευνητικής διαδικασίας σε διαφορετική χρονική στιγμή, ώστε να προσδιοριστούν πιθανές μεταβολές στις παραπάνω τάσεις

Πανδημία COVID-19
Λοιπόν, τι κρύβεται

πίσω από τη μάσκα μας;

Δέσποινα Κατσούδα 
Νικολέττα Τουρλεντέ

Βασίλης Χρονόπουλος
Παναγιώτα Ιακωβάκη

Ευθυμία Γέρου
Δήμητρα Σταυρίδη

Αθηνά Φραγκούλη – Σακελλαροπούλου

Σκοπός
Πληθώρα ερευνών για την Πανδημία COVID-19 αναδεικνύει την επίδραση της ψυχοπιεστικής, αυτής, συνθήκης, στην ψυχική 
υγεία του πληθυσμού (Brooks, Webster, Smith et al, 2020, Fiorillo & Gorwood, 2020, Shigemura, Ursano, Morganstein, et al, 2020). 
H Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος έχοντας συναίσθηση των συνεπειών της πρωτόγνωρης υγειονομικής 
κρίσης σε ατομικό, κοινωνικό και ψυχολογικό επίπεδο εκπόνησε πανελλαδική έρευνα με τίτλο: «Πανδημία COVID-19. Λοιπόν, τι 
κρύβεται πίσω από τη μάσκα μας;», με σκοπό τη διερεύνηση της επιρροής της πανδημίας και των αντοχών - ψυχικής ανθεκτι-
κότητας των διάφορων πληθυσμιακών ομάδων κατά τη διάρκεια εκδήλωσης της υγειονομικής κρίσης και των κανονιστικών μέ-
τρων που ακολούθησαν. Ειδικότερα, μελετήθ ηκαν τα αντανακλαστικά και οι αντοχές που αναπτύχθηκαν σε επίπεδο κοινωνίας, 
οικογένειας, σχολικής κοινότητας. Η έρευνα απευθύνθηκε στο γενικό πληθυσμό και προέβλεπε, χωριστή ενότητα, αποκλειστικά, 
για εκπαιδευτικούς, προκειμένου να διερευνηθεί το αποτύπωμα των διαρθρωτικών αλλαγών που δοκιμάστηκαν και συνολικά η 
προσαρμογή στη γενίκευση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στη χώρα μας. 

Μεθοδολογία
Ερωτηματολόγια:
● Ερωτηματολόγιο Warwick-Edinburgh Mental Well-being Scale (WEMWBS) (Tennant, 2006, Tennant, 2007, Stewart-Brown 

&Janmohamed, 2008, Stewart-Brownetal, 2009)
● 14 ερωτήσεις, που διερευνούν διαστάσεις της ψυχικής ευεξίας του ατόμου. Οι διαστάσεις περιλαμβάνουν το θετικό συ-

ναίσθημα, ικανοποιητικές διαπροσωπικές σχέσεις και θετικό επίπεδο λειτουργικότητας. Το άτομο καλείται να επιλέξει μια 
πρόταση που περιγράφει καλύτερα τα συναισθήματα και τις σκέψεις του κατά τη διάρκεια των τελευταίων δυο εβδομάδων, 
από μια πενταβάθμια κλίμακα Likert. Όσο πιο υψηλό είναιτο συνολικό σκορ του κάθε συμμετέχοντα, τόσο υψηλότερο είναι 
το επίπεδο ψυχικής ευεξίας που βιώνει.(Tennant, 2007, Stewart-Brown & Janmohamed, 2008, Stewart-Brownetal, 2009)

● Ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε για τους σκοπούς της συγκεκριμένης έρευνας κι αποτελείται από δύο μέρη: 
● Ερωτηματολόγιο Συνολικής Αποτίμησης της Περιόδου της Πανδημίας COVID-19: απαρτίζεται από 8 ερωτήσεις, που διερευ-

νούν την εμπειρία τους για τις δυσκολίες που βίωσαν καθόλη τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19
● Ερωτηματολόγιο, που συνίσταται σε 34 ερωτήσεις, που ταξινομούνται σε 5 ενότητες και διερευνά διαστάσεις της ικανότητας 

προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες συνθήκες ζωής, την ικανότητα λήψης ικανοποίησης και την ψυχική ανθεκτικότητα. 
● Ειδικό ερωτηματολόγιο αφορούσε στα δημογραφικά και κοινωνικά δεδομένα των συμμετεχόντων. 

● Ειδική ενότητα για εκπαιδευτικούς, στην οποία διερευνώνται παράμετροι της μετάβασης των μαθητών και των εκπαιδευτι-
κών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση κι αποτελείται από 18 ερωτήσεις.

● Τόσο στην ενότητα που απευθυνόταν στον γενικό πληθυσμό, όσο και σε αυτή που απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς, υπήρχαν 
ερωτήσεις ανοικτού τύπου, που αναφέρονταν στην εμπειρία από την Πανδημία και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

Δείγμα:
Το ερωτηματολόγιο συμπλήρωσαν 945 συμμετέχοντες - από αυτούς, 211 εκπαιδευτικοί, οποιασδήποτε ηλικίας, εθνικότητας, 
επαγγελματικής κι οικογενειακής κατάστασης, επιπέδου εκπαίδευσης και τόπου διαμονής. Το σύνολο του πληθυσμού είχε τις 
ίδιες πιθανότητες συμμετοχής κι όλοι συμμετείχαν εθελοντικά και ανώνυμα. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου έγινε διαδι-
κτυακά, κι η χρονική διάρκεια της έρευνας ήταν 2 μήνες, από τον Φεβρουάριο έως τον Απρίλιο 2021. 

Στατιστική Ανάλυση:
των ποσοτικών δεδομένων, με περιγραφικές στατιστικές μεθόδους, για τη σύγκριση ανάμεσα στις ανεξάρτητες μεταβλητές χρη-
σιμοποιήθηκε η ανάλυση διακύμανσης ως προς έναν παράγοντα (One Way Anova). Για τις συγκρίσεις ανά ζεύγη μεταβλητών 
χρησιμοποιήθηκε το Tukey post hoc test. 

Ανάλυση περιεχομένου (Berelson, 1971)
Για τις ανοιχτές ερωτήσεις, που περιέχονταν στην ενότητα του ερωτηματολογίου που απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς (116 απαντή-
σεις, στην ερώτηση 1 και 106 απαντήσεις στην ερώτηση 2). Το σύνολο των παρατηρήσεων (368) αναλύθηκε σύμφωνα με το περιεχό-
μενό τους και ανάλογα με αυτό, ταξινομήθηκε σε κατηγορίες. Κάποιες παρατηρήσεις, μπορεί να εντάσσονταν σε περισσότερες από 
μια κατηγορίες. Ως προς τον ορισμό και την επιλογή της ενότητας ανάλυσης, χρησιμοποιήθηκε λεξιλογική ανάλυση (Τζάνη & Κεχαγιάς, 
2005), κατά την οποία οι αναφορές που συγκεντρώθηκαν, κατηγοριοποιήθηκαν ανάλογα με τη συχνότητά τους σε θεματικές ενότητες.

Πίνακας 1: Δημογραφικά στοιχεία δείγματος εκπαιδευτικών

Συμμετέχοντες:
211 εκπαιδευτικοί: 22,3% άνδρες, 78,7% γυναίκες

Hλικίας: >22 (1,9%), 22-30 (14,7%), 31-40 (19,0%), 41-50 (27,0%), 51-60 (32,2%), 60 < (5,2%)

Με τόπο διαμονής: Μεγάλο αστικό κέντρο (Αθήνα, Θεσ/νικη) (68,2%), άλλη πρωτεύουσα Νομού, (16,6%), Μεγάλη πόλη της 
περιφέρειας (6,6%), Μικρή επαρχιακή πόλη (6,2%), Χωριό (2,4%)

Βαθμίδα εκπαίδευσης: απόφοιτοι Λυκείου (2,4%),ΤΕΙ (3,8%), ΑΕΙ (34,6%), Μεταπτυχιακές σπουδές (51,7%), Διδακτορικό 
(7,6%)

Οικογενειακή κατάσταση: Διαβιεί με πατρική οικογένεια (10,9%), κατοικεί μόνος/η (15,6%), Συγκατοικεί με σύντροφο 
(10,4%), Διαζευγμένος/η (6,2%), Χήρος/α (0,9%), Παντρεμέμενος/η (55,9%)

Που υπηρετούν σε: Πρωτ/βάθμια δημόσια εκπαίδευση (40,8%), Δευτ/βάθμια δημόσια εκπαίδευση (37,9%), Τριτο/βάθμια 
δημόσια εκπαίδευση (1,4%), Ιδιωτική εκπαίδευση (οποιασδήποτε βαθμίδας) (10,4%), Ειδική αγωγή δημόσια ή ιδιωτική 

(9,5%)

41,7% κατέχει θέση ευθύνης στην εργασία του

Με προηγούμενη εμπειρία (πριν το Φεβρουάριο 2020) στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως εκπαιδευόμενος για το 
(41,7%), ενώ το (58,3%) δεν είχε

Πριν την Πανδημία (πριν τον Φεβρουάριο 2020) 41,3% είχε απευθυνθεί σε ειδικούς ψυχικής υγείας για υποστήριξη και 
συμβουλευτική (για θέματα που σχετίζονται με τον εαυτό, με τους οικείους ή τα παιδιά τους), ενώ κατά τη διάρκεια της 

Πανδημίας ποσοστό 17,6% επισκέφθηκε κάποιον ειδικό

Γράφημα 1 Γράφημα 2 Γράφημα 3
Παράγοντες που επηρέασαν περισσότερο την μετάβαση

των μαθητών στην εξ΄ αποστάσεων εκπαίδευση, 
κατά την εκτίμηση των εκπαιδευτικών

Παράγοντες που επηρέασαν περισσότερο την μετάβαση
των εκπαιδευτικών στην εξ΄ αποστάσεων εκπαίδευση, 

κατά τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς

Προσαρμογή των μαθητών στις συνθήκες της ψηφιακής τάξης, 
κατά την εκτίμηση των εκπαιδευτικών

Ο υπερβάλλων ζήλος ορισμένων 
γονιών και η ανάμειξή τους στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, παρά 

τις επισημάνσειςη 
10,5%

Η πρόσβασή μου σε αξιόπιστες 
τεχνολογικές διευκολύνσεις 

(λογισμικό, διαδίκτυο, ψηφιακή 
συσκευή) 

16,7%

Έδειξαν προσαρμοστικότητα στις νέες 
συνθήκες παρά τις αντιξοότητες 

31,9%

Οι ψυχοφθόρες και πιεστικές 
συνθήκες της περιόδου της 
πανδημίας γενικά 
16,7%

Δυσφορούσαν όλο και λιγότερο 
στις συνθήκες της ψηφιακής 
τάξης 
21,1%

Η ψυχολογική 
επιβάρυνση 
που βίωσαν 

κατά τη διάρ-
κεια της παν-

δημίας
19,8%

Η δυσφορία 
τους στην προ-

σαρμογή στις 
συνθήκες της 

ψηφιακής τάξης 
19,8%

Οι αυξημένες 
ψυχοπαιδαγωγικές 

απαιτήσεις της 
περιόδου 

16,7%

Η έλλειψη 
εξοικείωσής μου με 
τις απαιτούμενες 
τεχνολογίες
16,7%

Η έλλειψη 
συνεργασίας με τους 
γονείς των μαθητών 

μου 
16,7%

Εκδήλωναν όλο και 
λιγότερη συναισθηματική 

ένταση και άγχος
14,6%

Η δική μου δυσφορία 
απέναντι στις συνθήκες 
της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης 
16,7%

Εκδήλωναν τάσεις 
απόσυρσης από την 
εκπαιδευτική διαδικασία
32,4%Η πρόσβασή τους σε σε αξιόπιστες 

τεχνολογικές διευκολύνσεις (λογισμικό, 
διαδίκτυο, ψηφιακή συσκευή)

24,8%

Η αδιαφορία των γονιών 
τους να υποστηρίξουν την 
προσαρμογή των παιδιών 
τους στις απαιτήσεις της 
εξ΄ αποστάσεως
8,4%

Η ελλιπής 
εξοικείωσή 
τους με τις 
απαιτούμενες 
τεχνολογίες
16,6%

Επιδράσεις στην Ψυχική Υγεία και την Ικανότητα Προσαρμογής των Εκπαιδευτικών


