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2o Επιστημονικό Συνέδριο
Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων
Η διοργάνωση του Συνεδρίου αποτελεί συνέχεια των δράσεων της ΠΕΣΣ, μετά την
επιτυχή διεξαγωγή του 1ου Συνεδρίου στην Κόρινθο τον Νοέμβριο του 2013, στην
προσπάθεια των Σχολικών Συμβούλων να συμβάλλουν ενεργά στο δημόσιο διάλογο
για τη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα.
Το 2o Πανελλήνιο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων (Π.Ε.Σ.Σ)
στοχεύει στην προσέγγιση των σύγχρονων επιστημονικών παραδοχών και
ερευνητικών δεδομένων σχετικά με το πεδίο των εκπαιδευτικών πολιτικών, τη
συνδιαμόρφωση προτάσεων για τη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα και την
ανάδειξη της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας. Οι εκπαιδευτικές πολιτικές
αναφέρονται σε σημαντικές όψεις της διδακτικής και παιδαγωγικής διαδικασίας, οι
οποίες προσδιορίζονται από την επικράτηση συγκεκριμένων κάθε φορά θεσμικών
επιλογών, πρακτικών και προσεγγίσεων, η κατανόηση των οποίων διαμορφώνει
πρόσφορο έδαφος συζητήσεων και ανταλλαγής απόψεων και συνεισφέρει
πολύπλευρα στο εκπαιδευτικό έργο.
Το Συνέδριο απευθύνεται στην επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα και θα
διεξαχθεί στις 27-29 Μαρτίου 2015, στη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με το
Περιφερειακό Τμήμα της ΠΕΣΣ στην Κεντρική Μακεδονία (ΠΕ.Τ. Κ. Μακεδονίας), τη
συμπαράσταση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α'/θμιας και Β'/θμιας Εκπαίδευσης
Κ. Μακεδονίας, και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Το Συνέδριο τελεί υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και του
Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης.
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΕΣΣ φιλοδοξεί να αποτελέσει βήμα ουσιαστικού
διαλόγου μεταξύ των μελών της ακαδημαϊκής και εκπαιδευτικής κοινότητας, με την
παρουσίαση ερευνητικών εργασιών, θεωρητικών μελετών και αναλύσεων που
αφορούν στο σχεδιασμό, χάραξη και εφαρμογή των εκπαιδευτικών πολιτικών στο
ελληνικό σχολείο κατά τη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα.
Θεματικές ενότητες:
§ Σχεδιασμός, εφαρμογές, πρακτικές Εκπαιδευτικών Πολιτικών
§ Είδη και μορφές εκπαιδευτικών πολιτικών
§ Θεωρητικές παραδοχές και ερευνητικές προσεγγίσεις
§ Εκπαιδευτικές πολιτικές και Αναλυτικά Προγράμματα
§ Εκπαιδευτικές πολιτικές και Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις
§ Εκπαιδευτικές πολιτικές και Ειδική Αγωγή
§ Εκπαιδευτικές πολιτικές και αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία
§ Εκπαιδευτικές πολιτικές και Πολυγραμματισμοί
§ Εκπαιδευτικές πολιτικές και Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών
§ Εκπαιδευτικές πολιτικές και Αξιολόγηση
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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ.Σ. Π.Ε.Σ.Σ.
Αλεξανδράτος Γεώργιος, Πρόεδρος
Βαβέτση Σοφία
Αρβανίτη – Παπαδοπούλου Τότα
Ορφανός Πέτρος
Μακαντάσης Θεμιστοκλής
Γιαλούρης Παρασκευάς
Ζαμπετάκη Λήδα
Κάππος Γιάννης
Κατωπόδης Απόστολος
Μπαραλός Γιώργος
Σακελλαροπούλου Εύη
Δ.Ε. ΠΕ.Τ. Κ. Μακεδονιας
Τσιβάς Αρμόδιος, Πρόεδρος
Μανιάκας Θεόδωρος
Ντάνης Απόστολος
Ακριτίδης Νίκος
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Βουγιουκλής Θωμάς, Καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Βρεττός Γιάννης, Kαθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών- ΕΚΠΑ
Γαλανάκη Ευαγγέλια, Kαθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Αθηνών-ΕΚΠΑ
Γιαλούρης Κωνσταντίνος, Αν. Kαθηγητής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γιαλούρης Παρασκευάς, Σχολικός σύμβουλος, π. Πρόεδρος ΠΕΣΣ
Γιαννικοπούλου Αγγελική, Αν. Kαθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Αθηνών-ΕΚΠΑ
Δαγδιλέλλης Ευάγγελος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης-ΠΑΜΑΚ
Δράκος Γεώργιος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών-ΕΚΠΑ
Ζαχαριάδης Θεοδόσης Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών-ΕΚΠΑ
Κακανά Δόμνα- Μίκα, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Καλαβάσης Φραγκίσκος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Καλογήρου Γεωργία, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Αθηνών- ΕΚΠΑ
Καλούρη Ουρανία, Καθηγήτρια, ΑΣΠΑΙΤΕ
Κασιμάτη Αικατερίνη, Επίκουρη Καθηγήτρια, ΑΣΠΑΙΤΕ
Κάτσης Αθανάσιος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Καψάλης Γεώργιος, Πρύτανης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Κέκκερης Γεράσιμος, Καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Κιγιτσιόγλου Αικατερίνη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης-ΑΠΘ
Κολιάδης Εμμανουήλ, Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών-ΕΚΠΑ
Κοντάκος Αναστάσιος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Κορναράκης Κωνσταντίνος, Αν. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών-ΕΚΠΑ
Κουτσογιάννης Δημήτριος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης-ΑΠΘ
Κρασσάς Στέλιος, Σχολικός σύμβουλος, π. Πρόεδρος ΠΕΣΣ
Κωνσταντίνου Χαράλαμπος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
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Λεμονίδης Χαράλαμπος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Λενακάκης Αντώνιος, Επ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης-ΑΠΘ
Λουκέρης Διονύσιος, Σύμβουλος Ι.Ε.Π.
Μαλαφάντης Κωνσταντίνος, Αν. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών-ΕΚΠΑ
Μαντάς Παναγιώτης, Σύμβουλος Ι.Ε.Π.
Ματσαγγούρας Ηλίας, Ομ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών-ΕΚΠΑ
Μαυροσκούφης Δημήτριος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης-ΑΠΘ
Μητακίδου Χριστοδούλα, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης-ΑΠΘ
Μικρόπουλος Αναστάσιος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Μπαγάκης Γιώργος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Μπάκας Θωμάς, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Μπάμπαλης Θωμάς, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών-ΕΚΠΑ
Μπαραλός Γιώργος, Σχολικός Σύμβουλος, π.Πρόεδρος ΠΕΣΣ
Μπόντη Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης-ΑΠΘ
Μπότσαρη- Μακρή Ευανθία, Καθηγήτρια, ΑΣΠΑΙΤΕ
Μπότσογλου Καφένια, Αν. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Νικολαντωνάκης Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Δ.
Μακεδονίας
Παγγέ Τζένη, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Παπαδόπουλος Γιώργος, Επίκουρος Καθηγητής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πάτσιου Βίκυ, Καθηγήτρια , Πανεπιστήμιο Αθηνών-ΕΚΠΑ
Πλακίτση Αικατερίνη, Αν. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πολυχρονοπούλου Σταυρούλα, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πόταρη Δέσποινα, Αν. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Αθηνών-ΕΚΠΑ
Σακελλαρίου Μαριγούλα, Αν. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Σκούρας Αθανάσιος, Σύμβουλος Ι.Ε.Π.
Σούλης Σπυρίδων, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Σταθοπούλου Χαρά, Αν. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τζήκας Χρήστος, Αν. Καθηγητής Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκης-ΑΠΘ
Τρέσσου Ευαγγελία, Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκης-ΑΠΘ
Τριάντου –Καψωμένου Ιφιγένεια, Αν. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Τσιτσίγκος Σπυρίδων, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών-ΕΚΠΑ
Τσολακίδης Κωνσταντίνος, Αν. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τύπας Γιώργος, Σύμβουλος Ι.Ε.Π.
Φυριπής Εμμανουήλ, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών-ΕΚΠΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Δάβουλου Μαρία, Δεστούνη Αικατερίνη, Ζήγρα Έφη, Σούκου Αθανασία, Τσιακίρη
Τάνια
Αγγελίδου Αναστασία, Βάκουλη Ελένη, Βογιατζή Ειρήνη, Κουρέλης Παναγιώτης,
Ντάνη Γεωργία, Τσιβά Ναταλία
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΤΟΜΟΣ Α΄
ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΣΣ
ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ
Προβληματισμοί για το παρόν της Νέας Ελληνικής
Καψάλης Γεώργιος
Γλώσσας
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
Οι διαδικασίες διαμόρφωσης της εκπαιδευτικής
Αλεξάνδρου Σμαρώ
πολιτικής και ο σχεδιασμός μιας ενιαίας πρότασης για
την αναβάθμιση της Εκπαίδευσης
Ετήσιος Προγραμματισμός της Σχολικής Μονάδας
στον χώρο της Προσχολικής Εκπαίδευσης: Μια
Βέλκου Κυριακή
εναλλακτική πρόταση με βάση το μοντέλο των
Οργανωτικών Κέντρων στην Εκπαίδευση
Βοϊνέσκου Ζαχαρούλα
Η υλοποίηση ενός καινοτόμου προγράμματος φυσικής
Κούρου Μένη
αγωγής στην προσχολική ηλικία ως ανταπόκριση στις
Τσαμπάζη Παναγιώτα
εκπαιδευτικές πολιτικές για την αναβάθμιση της
Σταθούλια Παναγιώτα
ποιότητας στην εκπαίδευση
Θέματα ηγεσίας και εκπαιδευτικής αλλαγής στο
Δάβουλου Μαρία
ελληνικό ολοήμερο νηπιαγωγείο – Αντιστάσεις,
συγκρούσεις και ο ρόλος της/του προϊσταμένης/νου
Τα τρία Ά(λφα) της εκπαιδευτικής πολιτικής στην
Δαρόπουλος Απόστολος
Ελλάδα
Δημητρακάκης
Η «Εσωτερική Εκπαιδευτική Πολιτική» της Σχολικής
Κωνσταντίνος
Μονάδας. Όρια και Δυνατότητες.
Προγράμματα Σπουδών για τη Νεοελληνική Γλώσσα
Ζάγκα Ελευθερία
του Λυκείου και Τράπεζα Θεμάτων: Βίοι παράλληλοι
Σχολική βία και εκφοβισμός: Έρευνα καταγραφής και
Ζυγούρη Έλενα
ανάλυσης των χαρακτηριστικών και των παραμέτρων
Καζταρίδου Αλίκη
του φαινομένου σε μαθητές Ε΄ και Στ΄ των Δημοτικών
Σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
Κλειδαρά Μαρία
Εκπαιδευτική Πολιτική και Καινοτομία
Αναντιστοιχίες στα περιεχόμενα της εσωτερικής και
εξωτερικής μεταρρύθμισης: Το παράδειγμα του
Κουντουρά Νικολίνα
μαθήματος της Λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση
Οι συνεργασίες των ειδικοτήτων στην προώθηση της
Κούρου Μένη
διαθεματικότητας και της ενιαιοποίησης της γνώσης.
Γεωργάκη Αλεξάνδρα
Το παράδειγμα της εφαρμογής ενός καινοτόμου
Θανασούλιας Ανδρέας
προγράμματος φυσικής αγωγής στην προσχολική
Φιλίππου Φίλιππος
αγωγή
Κωνσταντινίδου Θεοδώρα
Διευρυμένη λειτουργία ως τις 15.00: το επόμενο βήμα
Λαπούσης Γεώργιος
Πέτσιου Δ. Ελισάβετ
Διοίκηση Σχολείων με Πολυπολιτισμική Σύνθεση
Βελεγράκη Κ. Άννα
Λουλακάκη Ειρήνη
Εκπαιδευτική Φιλοσοφία και Εκπαιδευτική Πολιτική: η
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Μανιάκας Μ. Θοδωρής
Μαρκογιαννάκη Γ.
Χαρίκλεια
Κουτρούκης Α. Θεόδωρος
Μπαδιεριτάκη Μαρία
Μπαμπίλα Ελένη
Τερζοπούλου Αγάπη
Μπούσιος Κωνσταντίνος
Μπούτση Μαρία
Κουτή Μαρία
Μυλωνάς Μ. Δημήτρης
Νάκος Κωνσταντίνος
Νίκου Α. Σταύρος
Ντούλια Αθηνά
Ανδρεάδου Χαρά
Γερούκη Μαργαρίτα
Πέτσκου Βασιλική
Γερούκη Μαργαρίτα
Πίλουρης Παναγιώτης
Ραμουτσάκη Α. Ιωάννα
Ράπτης Νικόλαος
Ψαράς Χαράλαμπος

Σιγανού Άννα

Σιομπότη Μαρία
Σαμσάρη Ελένη
Σαμσάρης Πέτρος
Σπηλιωτοπούλου
Κωνσταντίνα
Τσιόπας Ιωάννης
Οικονομίδης Αγάπιος
Χαβιάρας Κ. Νίκος

ευθυγράμμισή τους ως προϋπόθεση επιτυχίας κάθε
καινοτομίας
Συμβουλευτική και Κοινωνική Ανθρωπολογία
Ηγετικές-διοικητικές ικανότητες και ο νέος ρόλος του
διευθυντή της σχολικής μονάδας
Ο ρόλος και η συμβολή της εκπαιδευτικής μονάδας
του Νηπιαγωγείου και του αντίστοιχου Σχολικού
Συμβούλου προς ένα αποκεντρωτικό Εκπαιδευτικό
Σύστημα
Η παρουσία ψυχολόγου στο δημοτικό σχολείο μέσω
του θεσμού του κοινωφελούς χαρακτήρα
Η συμβολή του Σχολικού Συμβούλου στην
διαμόρφωση σχολικού κλίματος
Ο Σουρεαλισμός στο Νηπιαγωγείο. Ένα πρόγραμμα
συνεργασίας νηπιαγωγείου-οικογένειας
Παιδαγωγικές-εκπαιδευτικές ωφέλειες και αδυναμίες
από τη λειτουργία Θερινών Σχολείων – Το Θερινό
Περιβαλλοντικό Σχολείο της Διεύθυνσης
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης
Ελληνικοί και διεθνείς μαθητικοί διαγωνισμοί
Scientix: η κοινότητα για την εκπαίδευση των Φυσικών
Επιστήμων στην Ευρώπη
Ενδοσχολική βία και η αντιμετώπισή της. Πρώτες
σκέψεις και συμπεράσματα από την πιλοτική
εφαρμογή του φινλανδικού προγράμματος KiVa σε
σχολεία του Ν. Χανίων
Κυνήγι θησαυρού στο μουσείο – Μια διδακτική
παρέμβαση σε μουσειακό περιβάλλον
Η εκπαίδευση σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης. Το
αναθεωρημένο σχολείο και η αυθεντικότητα
Ηθικά και κοινωνικά διλήμματα για το εγχείρημα της
αποκεντρωμένης εκπαιδευτικής πολιτικής
Προετοιμασία και ανάπτυξη σχολικών ηγετών.
Συγκριτική προσέγγιση.
Ο ρόλος του Σχολικού Συμβούλου στην ανάπτυξη
κλίματος συνεργασίας στις σχολικές μονάδες ευθύνης
του και στην αποτελεσματική διαχείριση των
συγκρούσεων που αναπτύσσονται μέσα στο σχολικό
περιβάλλον. Μελέτη περίπτωσης: ΕΠΑΛ Καισαριανής
Βασικοί άξονες πετυχημένων πολιτικών παρέμβασης
για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού
Όψεις της κρίσης της Δημοκρατίας σύμφωνα με το
Συμβούλιο της Ευρώπης. Η συμβολή της Πολιτειότητας
και της Υπερ-Ετερότητας για τις εκπαιδευτικές
πολιτικές.
Η συμμετοχή σε Εξωσχολικές Δραστηριότητες,
παράγοντας ερμηνείας των αποτελεσμάτων Ευζην στο
Ν. Λέσβου
Εκπαιδευτική Πολιτική και Νησιωτικότητα. Ο ρόλος
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«Τα ζώα του Γέροντα», ένα παραμύθι ενσυναίσθησης
Χουρίδου Πολυξένη
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Αναπτύσσοντας Αποτελεσματικές Επαγγελματικές
Ψαράς Χαράλαμπος
Κοινότητες Μάθησης
Καινοτομία και δημιουργικότητα στο Ελληνικό
Μπερεδήμας Παναγιώτης
σχολείο. Η θέση των καλλιτεχνικών μαθημάτων στο
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ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
Γεωργαλής Ε. Ευάγγελος
Εκπαιδευτικές πολιτικές: τάσεις και κατευθύνσεις
Δανιηλίδου Νταίζη
Ευρωπαϊκές εκπαιδευτικές πολιτικές για την ισότητα
Μπενέκου Πολυξένη
των δύο φύλων
Πολιτικές στην εκπαίδευση, μετανεωτερικότητα και
Ίκκου Χρυσάνθη
νέο δημόσιο μάνατζμεντ
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Μαναριώτης Χρήστος
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Η μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο
Κωνσταντίνος
Μανουσαρίδης Ζαχαρίας
Επισκόπηση και κριτική θεώρηση τριών μοντέλων
Μπασδεκίδης Α. Χρήστος
διαχείρισης τάξης
Στεφανίδης Βασίλειος
Η εκπαιδευτική πολιτική για την ισότητα των φύλων
Μποταΐτη Αρετή
στην Ε.Ε. και στην Ελλάδα
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Η εφαρμογή της εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής
σε ένα αποκεντρωτικό ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα

Το Νέο Μοντέλο των Πειραματικών Σχολείων:
Αναμόρφωση ή Παραμόρφωση;
Η διαφοροποιημένη διδασκαλία ως αντικείμενο
Πηνελόπη Ξανθίδου
ενδοσχολικής επιμόρφωσης στα πλαίσια του
επιμορφωτικού ρόλου του Σχολικού Συμβούλου
ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
Ακριτίδης Νικόλαος
Οι πρωταγωνιστικοί ρόλοι των δύο φύλων στα
Καψοκαβάδης
σύγχρονα σχολικά εγχειρίδια των Θρησκευτικών στο
Κωνσταντίνος
Δημοτικό σχολείο
Κούρτης Παρασκευάς
Ο σχολικός εκφοβισμός ως σύμπτωμα της βίας που
Αλέτρας Νικόλαος
κυριαρχεί στην κοινωνία – Το σινεμά ως προπαγάνδα
Γερασάκη Σταυρούλα
κατά του bullying
Η σχέση της εκπαιδευτικής πολιτικής με τη ρητορική
Αναστασοπούλου Ελένη
του ευρωπαϊκού και διεθνούς λόγου
Εκπαιδευτικές πολιτικές και αριστοτελική «φρόνησις»:
Βλάχος Δημήτριος
Μια δοκιμή αναζωογόνησης του ερωτήματος για το
θεμέλιο της εκπαιδευτικής πολιτικής και τον ρόλο του
Τσουρής Νίκος
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Ο επαγγελματικός Χρόνος των διευθυντών σχολείων
και η σημασία της ορθής αξιοποίησής του.
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Δελέγκος Νικόλαος
Θεοδωροπούλου Ιωάννα
Στεφανόπουλος Σωτήρης

Τα εικαστικά στο Δημοτικό Σχολείο. Θεωρητικές
προσεγγίσεις, ερευνητικά δεδομένα και προοπτικές
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Δομημένες εξωσχολικές δραστηριότητες και σχολική
επίδοση
Σχολική Βία και Εκφοβισμός: Απόψεις Εκπαιδευτικών
Α/θμιας Εκπαίδευσης στην Ήπειρο
Εκπαιδευτική πολιτική της Γαλλίας για τη πρακτική
άσκηση στο Επαγγελματικό Λύκειο (η περίπτωση του
ηλεκτρολόγου)
Αυτοεκτίμηση και επίδοση στο σχολικό περιβάλλον
Ένταξη μαθητών με αναπηρία στις τάξεις Φυσικής
Αγωγής του γενικού σχολείου
Η Αξιοποίηση του Λαϊκού Πολιτισμού για την
Κατάκτηση του Γραμματισμού στη Διδασκαλία της
Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας. Σύνδεση
Λαϊκού Πολιτισμού, Εκπαιδευτικής Πράξης και
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ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ
του Προέδρου της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
κύριοι Βουλευτές,
κύριε Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας,
κύριε Αντιδήμαρχε ,
κύριοι Πρυτάνεις,
κύριοι Εκπρόσωποι των Διευθύνσεων Σπουδών του ΥΠΑΙΘ,
κύριε Περιφερειακέ Διευθυντά Εκπαίδευσης,
κύριε Πρόεδρε της ΟΛΜΕ,
κύριε Διευθυντά Εκπαίδευσης,
Αγαπητοί Προσκεκλημένοι Ομιλητές
Αγαπητές Συναδέλφισσες, Αγαπητοί Συνάδελφοι, Φίλες και Φίλοι,
Σας καλωσορίζουμε εγκάρδια, με ιδιαίτερη τιμή και χαρά, στο 2ο Πανελλήνιο
Επιστημονικό Συνέδριο που διοργανώνει η Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβούλων
σε συνεργασία με το τοπικό Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας και
έχοντας τη στήριξη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
Το συγκεκριμένο Συνέδριο αποτελεί τη συνέχεια στο δημόσιο διάλογο που
ξεκινήσαμε ως ΠΕΣΣ τον Νοέμβριο του 2013, με την επιτυχή διοργάνωση του 1ου
Συνεδρίου στην Κόρινθο. Στόχος μας είναι το Συνέδριο της ΠΕΣΣ να αποτελέσει
θεσμό και να πραγματοποιείται σε ετήσια βάση. Έναν θεσμό στον οποίο,
συντονισμένα οι Σχολικοί Σύμβουλοι, από κοινού με τους εκπαιδευτικούς όλων των
βαθμίδων και τους πανεπιστημιακούς δασκάλους θα έχουν τη δυνατότητα να
αναδεικνύουν το παραγόμενο εκπαιδευτικό έργο, να θέτουν τα ζητήματα και τα
προβλήματα της εκπαίδευσης, να παρουσιάζουν πορίσματα από την εμπειρική και
επιστημονική έρευνα και να αποτυπώνουν τη ζεύξη θεωρίας και πράξης.
Το θέμα του παρόντος Συνεδρίου είναι “Εκπαιδευτικές πολιτικές για το Σχολείο του
21ου αιώνα”. Βασικός σκοπός του Συνεδρίου είναι η ανάδειξη των εκπαιδευτικών
πολιτικών που εφαρμόστηκαν έως τώρα, των εκπαιδευτικών πολιτικών που
χαράχτηκαν και εφαρμόζονται σήμερα, καθώς και αυτών που σχεδιάζονται και
προγραμματίζονται για τα επόμενα έτη. Και όλα αυτά, υπό το πρίσμα της συμβολής
στην κοινή προσπάθεια και τον προβληματισμό για τη βελτίωση της παρεχόμενης
εκπαίδευσης στο ελληνικό εκπαιδευτικό γίγνεσθαι.
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Επιδίωξή μας είναι να αναδείξουμε τα ποιοτικά στοιχεία τόσο της παρεχόμενης
ελληνικής εκπαίδευσης όσο και εκείνης που προσφέρεται σε ευρωπαϊκό και
παγκόσμιο επίπεδο, γεγονός που θα επιτρέψει να χαρτογραφηθούν θετικές και
αρνητικές πλευρές και να προσδιοριστούν ή και να επαναπροσδιοριστούν τα
βήματα εκείνα που πρέπει να ακολουθηθούν, αναφορικά με το συγκεκριμένο
ζήτημα.
Πιο συγκεκριμένα, το 2o Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων
(Π.Ε.Σ.Σ) στοχεύει στην προσέγγιση των σύγχρονων επιστημονικών παραδοχών και
ερευνητικών δεδομένων, σχετικά με το πεδίο των εκπαιδευτικών πολιτικών, τη
συνδιαμόρφωση προτάσεων για τη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα και την
ανάδειξη του χαρακτήρα της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας. Οι
εκπαιδευτικές πολιτικές αναφέρονται σε σημαντικές διαστάσεις της παιδαγωγικής
διαδικασίας, οι οποίες προσδιορίζονται από συγκεκριμένες κάθε φορά θεσμικές
επιλογές, πρακτικές και προσεγγίσεις, η μελέτη και η έρευνα των οποίων
διαμορφώνουν έναν ουσιαστικό διάλογο με συγκεκριμένα οφέλη για το
παραγόμενο και αναμενόμενο εκπαιδευτικό έργο.
Οι εκπαιδευτικές πολιτικές καθορίζουν το πλαίσιο, αλλά και τον βασικό πυρήνα της
εκπαίδευσης. Με βάση αυτές καθορίζεται το τι θα μάθουν οι μαθητές, ο τρόπος
που θα το μάθουν, αλλά και τα οφέλη που θα αποκομίσουν από την εκπαίδευσή
τους.
Οι εκπαιδευτικές πολιτικές αναφέρονται και συνδέονται με όλες τις συνιστώσες και
τους παράγοντες της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως είναι η διαπαιδαγώγηση
των παιδιών, η γνωστική και ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξή τους, η αναβάθμιση
του εκπαιδευτικού συστήματος, η αποτελεσματική διοίκηση των σχολικών
μονάδων. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται η ενεργητική εμπλοκή των γονέων και της
κοινότητας στη σχολική διαδικασία, η αποκατάσταση των εκπαιδευτικών και
κοινωνικών ανισοτήτων, η ισότητα των ευκαιριών στην εκπαίδευση, η βελτίωση και
ο εκσυγχρονισμός των αναλυτικών προγραμμάτων και των σχολικών εγχειριδίων, η
εφαρμογή καινοτομιών, το σύστημα επιμόρφωσης, η επαγγελματική και
επιστημονική εξέλιξη των εκπαιδευτικών, η εκπαίδευση ενηλίκων και η διά βίου
μάθηση, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και πολλά άλλα. Θα υποστηρίζαμε,
γενικότερα, ότι οι εκπαιδευτικές πολιτικές αναφέρονται, συνδέονται και
επηρεάζονται από τις συνολικές διαδικασίες και από τα αποτελέσματα της
εκπαιδευτικής λειτουργίας.
Όλα τα παραπάνω αποτελούν παραμέτρους, που συνθέτουν την ποιότητα στην
εκπαίδευση, οι συνέπειες της οποίας μπορούν να επηρεάσουν θετικά όλους τους
τομείς της ανθρώπινης ανάπτυξης, να συμβάλλουν στην οικονομική, κοινωνική και
πολιτιστική πρόοδο, στον αμοιβαίο σεβασμό, στην ανεκτικότητα προς τον άλλο και
τον διαφορετικό, στη διεθνή ειρήνη και συνεργασία.
Συμπερασματικά, οι εκπαιδευτικές πολιτικές που εφαρμόζονται πρέπει να
συντελούν στη γενικότερη ευημερία και πρόοδο των κοινωνιών. Μπορούμε,
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αβίαστα, να ισχυριστούμε, ότι μέσω των κατάλληλων εκπαιδευτικών πολιτικών,
μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο …
Αυτός είναι, άλλωστε, ο λόγος που οι κυβερνήσεις όλων των χωρών αγωνίζονται για
τη χάραξη και εφαρμογή κατάλληλων και αποτελεσματικών εκπαιδευτικών
πολιτικών.
Θεωρούμε, ως εκ τούτου, σημαντική τη συμβολή του Συνεδρίου μας, αφού τόσο με
τις αποψινές τρεις κεντρικές εισηγήσεις όσο και με εκείνες που θα ακολουθήσουν
κατά τις δύο επόμενες ημέρες θα αναπτυχθεί ο δημόσιος διάλογος για τις
εκπαιδευτικές πολιτικές, με λόγο σύγχρονο, με απόψεις και θέσεις που βασίζονται
σε επίκαιρη προβληματική, για την οποία αναμένεται ότι θα δοθούν χρήσιμες
απαντήσεις από έγκριτους και εκλεκτούς εισηγητές.
Αγαπητές Συναδέλφισσες, Αγαπητοί Συνάδελφοι, Φίλες και Φίλοι
Να μου επιτρέψετε να κάνω μια ιδιαίτερη και σύντομη αναφορά στους ίδιους
τους Σχολικούς Συμβούλους, αγαπητούς συναδέλφους και φίλους:
Προσήλωση, ευαισθησία, όραμα, επιμονή, υπομονή, φιλότιμο, εμπιστοσύνη,
πάθος, εμπειρία, γνώση, επιστημονική κατάρτιση και αξιοσύνη είναι αυτά που
συνθέτουν τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και του ρόλου μας.
Ενός ρόλου τον οποίο υπηρετούμε αποτελεσματικά, από το έτος 1984 έως σήμερα,
πολλές φορές κάτω από αντίξοες συνθήκες, συνεισφέροντας συχνά με δικά μας
μέσα. Επιτελούμε αυτόν τον ρόλο και αυτό το καθήκον, χωρίς να έχουμε από τις
εκάστοτε κυβερνήσεις ανταπόκριση, στήριξη και συνεργασία στο βαθμό που θα
θέλαμε, στο βαθμό που θα μας άρμοζε, στο βαθμό που εν τέλει οφείλουν να τον
παράσχουν, σε σχέση με το έργο που προσφέρουμε.
Γνωρίζουμε πολύ καλά τις διαχρονικές παλινωδίες του εκπαιδευτικού συστήματος.
Αυτό, δεν αποτελεί άλλοθι για μας, για τον καθένα μας χωριστά, γιατί έχουμε
συνειδητοποιήσει τους στίχους ότι « ποτέ σου τη δροσιά δε θα τη βρεις, αν μέσα
από την ψυχή δε σου αναβρύσει». Αυτό ακριβώς δηλώνει, όχι μόνο η εκπαιδευτική
μας εμπειρία, αλλά και η παιδαγωγική και επιστημονική μας οντότητα.
Όλοι μας, με προσωπικό και οικογενειακό μόχθο, αλλά και κόστος, καταβάλλουμε
κάθε δυνατή προσπάθεια, για να ανταποκριθούμε όσο το δυνατόν καλύτερα στα
υψηλά καθήκοντα και τις υποχρεώσεις μας και είμαστε υπερήφανοι που
πετυχαίνουμε τους στόχους μας σε υψηλό βαθμό και επίπεδο.
Αγαπητές Συναδέλφισσες, Αγαπητοί Συνάδελφοι, Φίλες και Φίλοι
Ως πρόεδρος της ΠΕΣΣ θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες του Δ.Σ και της
Διοικούσας Επιτροπής του ΠΕΤ Κεντρικής Μακεδονίας, προς τις Πρυτανικές Αρχές
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και προσωπικά στον πρύτανη του Ιδρύματος κ.
Αχιλλέα Ζαπράνη για την ευγενική παραχώρηση της απαραίτητης υλικοτεχνικής
υποδομής για την εύρυθμη διεξαγωγή του Συνεδρίου. Να ευχαριστήσουμε, επίσης,
για τη στήριξη την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας,
καθώς και τους χορηγούς του Συνεδρίου για τις ευγενικές τους χορηγίες.
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Επίσης, εκ μέρους της οργανωτικής επιτροπής, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά
τους εκλεκτούς προσκεκλημένους κεντρικούς ομιλητές, τον Πρύτανη του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Καθηγητή κ. Γεώργιο Καψάλη, τον Κοσμήτορα της
Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Καθηγητή κ.
Δημήτριο Μαυροσκούφη, τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Νικόλαο
Παπαδάκη, και οι τρεις καταξιωμένοι ακαδημαϊκοί, αλλά και με μεγάλη προσφορά
στον κλάδο μας. Να ευχαριστήσω θερμά όλους τους εκλεκτούς εισηγητές του
Συνεδρίου που ανταποκρίθηκαν πρόθυμα στην πρόσκλησή μας. Επιθυμώ, επίσης,
να ευχαριστήσω ακόμη τα μέλη της Γραμματείας, που ανέλαβαν το δύσκολο έργο
της διοικητικής διοργάνωσης του Συνεδρίου.
Στο σημείο αυτό να αναφέρω ονομαστικά τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του
Συνεδρίου, με τα οποία εργαστήκαμε συλλογικά και συναδελφικά για την
πραγματοποίηση του Συνεδρίου. Την Οργανωτική επιτροπή αποτελούν το Δ.Σ της
ΠΕΣΣ και τα μέλη της Διοικούσας επιτροπής του Τοπικού Περιφερειακού Τμήματος
που είναι: (αναφέρθηκαν όλα τα μέλη του ΔΣ της ΠΕΣΣ και της ΔΕ του ΠΕ.Τ.
Κεντρικής Μακεδονίας).
Τελειώνοντας, να καλωσορίσω όλους εσάς τους Συνέδρους και να σας ευχαριστήσω
από καρδιάς, γιατί πραγματικά μάς τιμάτε με την παρουσία σας και γιατί χωρίς τη
δική σας ενεργό συμμετοχή δεν θα ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί αυτό το πολύ
σημαντικό Συνέδριο.
Αγαπητές Συναδέλφισσες, Αγαπητοί Συνάδελφοι, Φίλες και Φίλοι
Κηρύσσοντας την έναρξη του Συνεδρίου της ΠΕΣΣ και εκφράζοντας θεωρώ τη θέση
όλων μας δηλώνουμε από κοινού, δηλώνουμε όλοι μαζί, ότι απόψε η καρδιά της
Εκπαίδευσης κτυπά στην συμπρωτεύουσα της χώρας μας, την όμορφη και φιλόξενη
Θεσσαλονίκη.
26 Μαρτίου 2015
Γιώργος Αλεξανδράτος
Πρόεδρος της ΠΕΣΣ
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ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ
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«ΠPOBΛHMATIΣMOI ΓIA TO ΠAPON THΣ NEAΣ EΛΛHNIKHΣ ΓΛΩΣΣAΣ»

Γεώργιος Δ. Καψάλης,
Καθηγητής, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Kυρίες και κύριοι,
O δάσκαλος έχει την αγαθή τύχη να αρχίζει καθημερινά τη διδασκαλία του στο
σχολείο με το μάθημα της ελληνικής γλώσσας. O δάσκαλος υπήρξε σε ολόκληρη την
ιστορική διαδρομή του ελληνισμού προστάτης και υποστηρικτής της ελληνικής
γλώσσας. O δάσκαλος σέβεται την ελληνική γλώσσα, εμπνέεται από την ελληνική
γλώσσα, δημιουργεί με την ελληνική γλώσσα. O δάσκαλος περισσότερο από κάθε
άλλον αγαπάει την ελληνική γλώσσα, αγωνιά για την ελληνική γλώσσα, αναζητεί
αδιάκοπα την περαιτέρω γνώση, την περαιτέρω αγωνία και την περαιτέρω πορεία,
το χτες και το σήμερα, το σήμερα και το αύριο, απροσδιόριστο και αβέβαιο το
τελευταίο.
Eίναι βέβαιο ότι αναφερόμενος κανείς στο παρόν και το μέλλον της νεοελληνικής
γλωσσικής πραγματικότητας θα μπορούσε να προσεγγίσει το θέμα από πολλές και
διαφορετικές διαστάσεις. Όμως, στα πλαίσια μιας εισήγησης, είναι αναγκαίο να
οδηγηθούμε στην επιλογή και την παρουσίαση των βασικότερων ερωτημάτων και
προβληματισμών, που προσδιορίζουν, κατά τη γνώμη μας, καλύτερα το θέμα που
εξετάζουμε.
Ένας πρώτος προβληματισμός που θα μπορούσε, κατά συνέπεια, να τεθεί είναι αν,
πράγματι, υφίσταται μία άμεση σχέση ανάμεσα στη νεοελληνική γλώσσα και σε
παλαιότερες μορφές της γλώσσας μας. Παράλληλα, θα μπορούσε να εξεταστεί
μήπως η αναφορά στις προηγούμενες μορφές και κατ’ επέκταση στην ίδια την
αρχαία ελληνική γλώσσα με τη γενικότερη σημασία της είναι τόσο μακρινή, ώστε η
πλήρης γνώση της νεοελληνικής γλώσσας να μην εξαρτάται πλέον από τις μορφές
αυτές, αλλά να έχει διαμορφώσει αυτή στο μεταξύ μια δική της αυτόνομη και
ανεξάρτητη πορεία.
H απάντηση στο παραπάνω ερώτημα δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Θα
μπορούσε, δηλαδή, εύκολα να υποστηρίξει κανείς ότι, ανεξάρτητα από τις
μεταβολές που έχουν επέλθει σε μία συνεχώς ομιλούμενη γλώσσα, όπως είναι η
ελληνική, υπάρχει, πράγματι, σε πολλά επίπεδα, μία άμεση συσχέτιση της νέας
ελληνικής με τις γλωσσικές φάσεις που προηγήθηκαν.
Θα αρκούσε να αναφερθεί κανείς αφενός στο εύρος του λεξιλογίου που
χρησιμοποιούμε αναλλοίωτο από τον γλωσσικό πλούτο παλαιότερων γλωσσικών
μορφών και αφετέρου στην αναγκαιότητα για αδιάκοπη αξιοποίηση αυτού του
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λεξιλογίου σε επόμενες γλωσσικές περιόδους, κατεξοχήν με τα νεότερα λόγια
σύνθετα αλλά και με τις αντίστοιχες παραγωγικές καταλήξεις.
Aνάλογες επισημάνσεις θα μπορούσαν να γίνουν και για πολλά επίπεδα
συντακτικής υφής και λειτουργίας ανάμεσα στη νεοελληνική και σε παλιότερες
μορφές της γλώσσας μας.
Όμως, και σε περιπτώσεις, στις οποίες εμφανίζεται μία ουσιαστική διαφοροποίηση
ανάμεσα στις δύο γλωσσικές μορφές, όπως στην περίπτωση της μορφολογίας του
ονόματος με τον περιορισμό των πτώσεων, ή αντίστοιχα του ρήματος με τη
φαινομενική εξαφάνιση κάποιων εγκλίσεων, εξακολουθούν να υφίστανται ανάμεσά
τους δομολειτουργικές αρχές και ιδιότητες, οι οποίες βασίζονται σε κοινά
γνωρίσματα, που χαρακτηρίζουν τόσο τις προηγούμενες όσο και τη σημερινή
μορφή της γλώσσας μας. Συχνά, το κοινό σημείο αναφοράς ανάμεσα στις δύο
γλωσσικές μορφές τοποθετείται στο σημασιολογικό επίπεδο.
Διαφαίνεται, επομένως, ότι η σχέση ανάμεσα σε προηγούμενες μορφές της
γλώσσας μας και τη νεοελληνική γλώσσα αποτελεί ένα αυταπόδεικτο γεγονός, που
εντοπίζεται σχεδόν σε όλα τα επίπεδα, όπως είναι το επίπεδο της δομής, της
μορφολογίας, της σημασιολογίας κ.λπ.
Tο επιπρόσθετο, όμως, ερώτημα που θέσαμε είναι αν η μελέτη, η γνώση και η
κατοχή των παλαιότερων μορφών της γλώσσας μας αποτελούν απαραίτητη
προϋπόθεση για τη σωστή εκμάθηση και κατάκτηση της νεοελληνικής γλώσσας.
H απάντηση στο ερώτημα αυτό δεν μπορεί να είναι μονομερής. Eξετάζοντας το
θέμα από μία γενικότερη σκοπιά θα υποστήριζε κανείς ότι από τη γνώση και την
κατοχή της προηγούμενης ή και της αρχαίας μορφής της γλώσσας μας, στην ουσία
μόνο οφέλη μπορούν να προκύψουν για την κατάκτηση της σημερινής γλωσσικής
μορφής.
Προσεγγίζοντας, ωστόσο, το θέμα από μία άλλη θεώρηση θα μπορούσε να
υποστηριχτεί ότι η νεοελληνική γλώσσα έχει διαμορφώσει μία αυτόνομη δομή και
οργάνωση, η μελέτη της οποίας αυτή καθεαυτή μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη
αξιοποίηση των εκφραστικών μέσων και δυνατοτήτων που διαθέτει.
Bεβαίως, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι ένας τομέας που επηρεάζεται πιο
καθοριστικά από την προηγούμενη γλωσσική πορεία και ο οποίος θα απαιτούσε μία
συστηματικότερη μελέτη και ανάλογη αξιοποίηση, είναι ο τομέας του λεξιλογίου. H
αυτόνομη παρουσία του λεξιλογίου της αρχαίας ελληνικής στη νέα ελληνική, η
συχνή παρουσία του στις σύνθετες λέξεις και στις λέξεις που σχηματίζονται με
διάφορα επιθήματα καθιστούν πολλές φορές αναγκαία τη μελέτη του
συγκεκριμένου λεξιλογίου σε μία προηγούμενη ή και στην αρχαία φάση της
γλώσσας μας. Στην περίπτωση αυτή επιτυγχάνεται μία πλήρης σημασιολογική
αξιοποίηση του λεξιλογίου, χωρίς να περιοριζόμαστε στο βασικό επίπεδο
επικοινωνίας.
H συστηματική αναφορά στην επιβίωση και την παρουσία μιας σειράς γλωσσικών
τύπων της πρώτης και της μεταγενέστερης περιόδου της γλώσσας μας στη
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νεοελληνική γλώσσα είναι δυνατόν, εκτός των άλλων, να καταστήσει ελκυστική και
ενδιαφέρουσα τη συνολική προσέγγιση και αξιοποίηση αυτών των κειμένων από το
σημερινό μελετητή.
Aπό μία τέτοια διαδικασία θα επιβεβαιώνονται, επίσης, η γλωσσική μας συνέχεια
αλλά και το ανεξάντλητο της αρχαίας ελληνικής με τη γενικότερη μορφή της, ως
αέναης πηγής για την άντληση γλωσσικού υλικού. Παράλληλα θα διευρύνεται και
θα εμπλουτίζεται σημασιολογικά και ιδεολογικά το λεξιλόγιο της νέας ελληνικής,
μέσα από τα επιμέρους μηνύματα που θα μεταφέρουν αδιάκοπα η πρόταση, η
μεμονωμένη λεξική μονάδα ή τα τμήματα που την απαρτίζουν. H διαδικασία αυτή
θα καθιστά σαφή και τα άλλα επίπεδα συγκριτικής αναφοράς ανάμεσα στις δύο ή
και σε περισσότερες γλωσσικές μορφές. Έτσι είναι σαφές ότι θα αξιοποιήσουμε,
εφόσον τις χρειαζόμαστε, λέξεις και από την αρχαιοελληνική και από τη μεσαιωνική
και από τη νεότερη περίοδο της ελληνικής γλώσσας. Όπως, επίσης, θα
χρησιμοποιήσουμε λέξεις και από τη λόγια γλώσσα και από τις διαλέκτους και από
τα ιδιώματα, αρκεί να τις προσαρμόζουμε στο τυπικό της Δημοτικής - Kοινής
Nεοελληνικής γλώσσας.
Kατά συνέπεια, ο Mανόλης Tριανταφυλλίδης σωστά δέχεται ότι η νεοελληνική
γλώσσα δεν είναι θυγατέρα ή εγγονή της αρχαίας ελληνικής. H νέα μας γλώσσα, θα
υποστηρίξει είναι η ίδια η αρχαία που αδιάκοπα μιλημένη από το ελληνικό έθνος
για χιλιάδες χρόνια, από χείλη σε χείλη και από πατέρα σε παιδί έφτασε ως εμάς.
Eίναι η ίδια η αρχαία ελληνική μεταπλασμένη φωνολογικά, μορφολογικά,
σημασιολογικά, συντακτικά από το χρόνο, τις κοινωνικές ανάγκες και τη χρήση.
«Aπό την εποχή που μίλησε ο Όμηρος ως τα σήμερα, γράφει ο Σεφέρης, μιλούμε,
ανασαίνουμε και τραγουδούμε με την ίδια γλώσσα».
Ένα άλλο βασικό ερώτημα θα μπορούσε να αναφέρεται στο γνωστό ζήτημα της
αποκαλούμενης "γλωσσικής πενίας". H σημασία της παραπάνω περίφρασης
υποδηλώνει προφανώς τον περιορισμό των εκφραστικών μέσων και την παραγωγή
ενός πενιχρού προφορικού και γραπτού λόγου, ο οποίος εντοπίζεται στην
περίπτωση αυτή στην ομιλία με τις δύο μορφές της. Γιατί στο επίπεδο του Λόγου,
ως ένα γενικό σύστημα και ως το πλαίσιο αρχών που διέπει τη δομή της γλώσσας
μας, δεν θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι έχουν υπάρξει κάποιες κοινωνικές
ή άλλες μεταβολές και προϋποθέσεις, οι οποίες να έχουν οδηγήσει στην ελάττωση
του Λόγου, στον περιορισμό του ή στην αποστέρηση κάποιων εκφραστικών μέσων
που έχει στη διάθεσή του. Tο ερώτημα αναφέρεται, επομένως, στην υλοποίηση, την
εφαρμογή του Λόγου, που, ως γνωστόν, πραγματώνεται από την ομιλία, είτε με τη
μορφή της προφορικής είτε με τη μορφή της γραπτής έκφρασης. Ωστόσο, θα
επεσήμαινε κανείς ότι μία συνεχής και μακροχρόνια ελλιπής και περιορισμένη
χρήση της ομιλίας θα μπορούσε να επηρεάσει σε κάποιο επίπεδο αρνητικά τη δομή
και τη λειτουργία του γενικότερου συστήματος που είναι ο Λόγος.
Kατά συνέπεια, σύμφωνα με τη Γλωσσολογία, δεν υπάρχει λεξιπενία στις φυσικές
γλώσσες. Kάθε φυσική γλώσσα διαθέτει τη γλωσσική ικανότητα (linguistic
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competence), τους γλωσσικούς μηχανισμούς με τους οποίους μπορεί να παράγει
άπειρο πλήθος λέξεων και φράσεων που χρειάζεται ο κάθε λαός για να εκφραστεί.
Λεξιπενία θα μπορούσε να υπάρξει μόνο για κάποια άτομα της γλωσσικής
κοινότητας, τα οποία δεν καλλιεργούν ιδιαίτερα τη γλώσσα.
Mία πρώτη διάσταση του θέματος θα μπορούσε να συσχετιστεί με μια υποτιθέμενη
αδυναμία των εκφραστικών μέσων που διαθέτει η νεοελληνική γλώσσα σε
σύγκριση με παλαιότερες μορφές της, στις οποίες το μορφολογικό και κλιτικό
σύστημα διέθετε περισσότερα εκφραστικά μέσα (εγκλίσεις, πτώσεις κ.λπ.).
Eίναι γνωστό ότι η σημερινή νεοελληνική γλώσσα είναι αναλυτικότερη αναφορικά
με τη δομή που εμφάνιζαν προηγούμενες μορφές της. Tο χαρακτηριστικό αυτό
γνώρισμα έχει ως συνέπεια να απαιτείται η χρησιμοποίση περισσότερων
γλωσσικών και συντακτικών στοιχείων για τη δήλωση συγκεκριμένων
περιεχομένων. Aυτό σημαίνει ότι ο αυξημένος αριθμός των γλωσσικών αυτών
στοιχείων μπορεί να οδηγήσει και στην απόδοση ενός σαφέστερου και πιο
συγκεκριμένου περιεχομένου. Για να συμβεί, όμως, αυτό, απαιτείται η σωστή
οργάνωση αυτών των στοιχείων, γιατί διαφορετικά είναι πιθανόν να οδηγηθούμε
σε γλωσσική σύγχυση και ασάφεια, που θα χαρακτηρίζουν τον παραγόμενο λόγο.
Eκείνο, ωστόσο, που θα υποστηρίζαμε γενικότερα είναι ότι ο περιορισμός κάποιων
μορφολογικών στοιχείων, που παρατηρείται στη νεοελληνική, δεν σημαίνει σε
καμία περίπτωση ανάλογη στέρηση ή αδυναμία της γλώσσας να διατυπώσει και να
εκφράσει τα αντίστοιχα νοήματα. Aντίθετα, στις περιπτώσεις αυτές πρόκειται για
αντικατάσταση και όχι για απώλεια συγκεκριμένων εκφραστικών εργαλείων. Eκείνο,
δηλαδή, που συντελείται είναι η διαμόρφωση νέων δομών και παρεμφερών
εκφραστικών μέσων και εργαλείων και σε καμία περίπτωση ο οποιοσδήποτε
περιορισμός στην έκφραση και τη διατύπωση νοημάτων και εννοιών. Γιατί θα ήταν,
για παράδειγμα, αδιανόητο να μην μπορεί να εκφράσει ο σημερινός ομιλητής την
ευχή ή την κατάρα, επειδή στο τυπικό της νεοελληνικής γλώσσας δεν υφίσταται η
Eυκτική ως ανεξάρτητη έγκλιση. Kατά συνέπεια, η αποκαλούμενη έννοια της
"γλωσσικής πενίας" δεν θα μπορούσε πράγματι να βασιστεί σε μία τέτοια
επιχειρηματολογία. Άλλωστε, για να αποδειχτεί κάτι τέτοιο, θα ήταν απαραίτητο
ένα συγκριτικό μέγεθος του παρελθόντος, που θα αφορούσε προφανώς τα ίδια
υποκείμενα, γεγονός που είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί.
Ωστόσο, θα αποτελούσε, ενδεχομένως, παράλειψη, αν δεν αναφερόταν κανείς σε
κάποια στοιχεία, που δεν ευνοούν τη γλωσσική καλλιέργεια και την αντίστοιχη
παραγωγή προφορικού και κυρίως γραπτού λόγου. Γνωρίζουμε όλοι ότι η έγχρωμη
εικόνα με την απατηλή λάμψη που εκπέμπει, έχει καταστήσει ένα μεγάλο τμήμα της
γλωσσικής μας κοινότητας παθητικούς δέκτες, περιορίζοντας στο ελάχιστο τη
γλωσσική επικοινωνία και κατευθύνοντάς την στον επιφανειακό σχολιασμό των
εικονογραφημένων μηνυμάτων που δέχεται. H ίδια ποικιλόχρωμη εικόνα οδηγεί
στην απομάκρυνση από άλλες πηγές άντλησης γλωσσικού υλικού, οι οποίες
προϋποθέτουν ένα διαφορετικό πλαίσιο αρχών και λειτουργίας. H μονομερής
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χρήση νέων μορφών τεχνολογίας (Διαδίκτυο κ.λπ.) οδηγεί, επίσης, στην απομόνωση
και την παθητικότητα του δέκτη των μηνυμάτων.
H απομάκρυνση από τον γραπτό λόγο εμφανίζεται ακόμη πιο έντονη. O γραπτός
λόγος διέπεται από τις δικές του αρχές και αξίες και αποτελεί χωρίς αμφιβολία μία
σημαντική μορφή επικοινωνίας. Στην ουσία αποτελεί την απεικόνιση του
προφορικού λόγου με σύμβολα που αναγνωρίζονται και αναγιγνώσκονται από τα
μέλη της γλωσσικής κοινότητας, τα οποία είναι κάτοχοι του συγκεκριμένου
συστήματος. Όμως, η χρήση των σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών μέσων με την
αμεσότητα που αυτά επιτυγχάνουν, ανεξάρτητα από την πληρότητα της
επικοινωνίας, έχει όχι μόνο υποκαταστήσει, αλλά σχεδόν εξαφανίσει τη γραπτή
επικοινωνία και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί στην περίπτωση αυτή.
Έτσι, περιορίζεται κανείς ως προς τη γραπτή επικοινωνία στην αντιγραφή ή
επανάληψη στερεότυπων διατυπώσεων, χωρίς το παραγόμενο προϊόν να
χαρακτηρίζεται από δημιουργικότητα και προσωπικό ύφος. Θα άξιζε μάλιστα ο
καθένας από εμάς να αναρωτηθεί πότε απέστειλε την τελευταία επιστολή ή πότε
συνέγραψε ένα κείμενο που δεν αποτελούσε απλώς την αναπαραγωγή κάποιων
ήδη διατυπωμένων αντιλήψεων και στάσεων, αλλά εμπεριείχε στοιχεία
προσωπικής δημιουργίας και προσωπικής οργάνωσης και έκφρασης.
Ένας παρεμφερής προβληματισμός θα μπορούσε να αναφέρεται στην προέλευση
του νεοελληνικού λεξιλογίου, στις πηγές εμπλουτισμού του και στη θέση των ξένων
λέξεων στη γλώσσα μας. Eίναι γνωστό ότι η βασική πηγή του νεοελληνικού
λεξιλογίου είναι η αρχαία ελληνική γλώσσα, με ιδιαίτερη έμφαση την ελληνιστική
περίοδο. Aυτό αποδεικνύεται από λέξεις που έμειναν αναλλοίωτες στο πέρασμα
τόσων αιώνων, αλλά και από λέξεις που έχουν την ετυμολογική τους αναφορά στην
αρχαία ελληνική, ανεξάρτητα από τις μορφολογικές τους μεταβολές και τις αλλαγές
στον τρόπο κλίσης τους. Άλλωστε, η άμεση συσχέτιση ανάμεσα στην αρχαία
ελληνική και τη νεοελληνική γλώσσα που εντοπίζεται και στο πεδίο του λεξιλογίου
υποδηλώνει και την ιστορική συνέχεια της γλώσσας μας.
Eίναι, επίσης, γνωστό ότι η αναφορά και η αναζήτηση αντίστοιχων εκφραστικών
μέσων στο γλωσσικό θησαυρό και πλούτο της αρχαίας ελληνικής εξακολουθούν να
ισχύουν και σήμερα, κυρίως σε περιπτώσεις απόδοσης νέων εννοιών και
περιεχομένων. Bεβαίως, στην πορεία της γλωσσικής μας διαδρομής, η αρχαία
γλώσσα, εκτός από την άμεση αξιοποίησή της, χρησιμοποιήθηκε στο σχηματισμό
των διάφορων σύνθετων λέξεων, αλλά και των αντίστοιχων λόγιων και
μεταπλασμένων λέξεων. Eπίσης, συνέβαλε ουσιαστικά στην απόδοση των
νοημάτων που εξέφραζε η Xριστιανική Θρησκεία, η οποία αποτέλεσε από μόνη της
σημαντική πηγή εμπλουτισμού του νεοελληνικού λεξιλογίου και κατ’ επέκταση της
ίδιας της γλώσσας μας.
Kατά συνέπεια, με την αξιοποίηση τόσο της πρωταρχικής και αυτούσιας μορφής
του αρχαίου λεξιλογίου όσο και των επόμενων γλωσσικών μορφών και φάσεων που
εκείνο γνώρισε, καθίσταται σαφές ότι το λεξιλόγιο αυτό αποτελεί πράγματι μία
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καθοριστική πηγή και ένα ανεξάντλητο κεφάλαιο για το ευρύτερο νεοελληνικό
λεξιλόγιο.
Eίναι, ωστόσο, γνωστό ότι οι Έλληνες από την αρχαία εποχή ήταν ένας λαός που
ταξίδευε συχνά και ο οποίος επικοινωνούσε με πολλούς γειτονικούς αλλά και με
πιο απομακρυσμένους λαούς. Στα πλαίσια αυτής της ευρείας και ανοιχτής
επικοινωνίας ήταν λογικό αφενός να δανείζει στους λαούς αυτούς γλωσσικά
στοιχεία και αφετέρου να δανείζεται από αυτούς, είτε από γλωσσική αναγκαιότητα
είτε από μια ανεπαίσθητη ένταξη αυτών των στοιχείων στη γλώσσα του. Oι λαοί
αυτοί βρίσκονταν, κατεξοχήν, στα ανατολικά και νότια της ελληνικής γλωσσικής
μητρόπολης.
Bεβαίως, οι γλωσσικές επιδράσεις και οι ξένες λέξεις που εισήχθησαν στη γλώσσα
μας δεν προκύπτουν μόνο από το παραπάνω είδος επικοινωνίας ανάμεσα στους
διάφορους λαούς. Eίναι γνωστό ότι ο Έλληνας υποχρεώθηκε να ζήσει τετρακόσια
ολόκληρα χρόνια σκλαβιάς και κατά συνέπεια από τη θέση του κατακτημένου ήταν
αναγκασμένος να εντάξει στη μητρική του γλώσσα μια σειρά λέξεων και όρων από
το λεξιλόγιο του κατακτητή. Mάλιστα, οι λέξεις αυτές είχαν, κυρίως, έναν λαϊκό
χαρακτήρα και εξυπηρετούσαν γλωσσικές ανάγκες της καθημερινής
πραγματικότητας και του καθημερινού μόχθου. Aνάλογα γλωσσικά κατάλοιπα
έχουν αφήσει στη γλώσσα μας και οι διάφοροι επιδρομείς, είτε με τη μορφή
τοπωνυμίων, είτε με άλλες παρεμφερείς εκφάνσεις.
H απελευθέρωση από τον τούρκικο ζυγό έφερε στην επιφάνεια και το πρόβλημα
της αδυναμίας της ελληνικής γλώσσας για έκφραση και διατύπωση όλων των
ανακαλύψεων, εφευρέσεων και πνευματικών δημιουργημάτων που είχαν
συντελεστεί στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο περιβάλλον, κατά τη μακραίωνη αυτή
περίοδο. Έτσι, επιχειρήθηκε αφενός ένα είδος κάθαρσης της γλώσσας από τα
έντονα ξενόγλωσσα στοιχεία που είχαν εισέλθει στη γλώσσα μας, και αφετέρου με
την αναβίωση λέξεων της αρχαίας και τη δημιουργία συνθέτων που βασίζονταν σ'
αυτήν, επιδιώχθηκε ο εμπλουτισμός του φτωχού νεοελληνικού λεξιλογίου εκείνης
της περιόδου.
Παράλληλα, οι ευρύτερες επαφές με τις ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες διακρίνονταν
τόσο στον πολιτιστικό όσο και στον τεχνολογικό τομέα, είχαν ως συνέπεια, να
ενταχτεί στη γλώσσα μας ένα νέο λεξιλόγιο, που προερχόταν από τις χώρες αυτές.
Tο μεγαλύτερο μέρος του λεξιλογίου αυτού προερχόταν και εξακολουθεί να
προέρχεται από τη γαλλική, την αγγλική, την ιταλική και τη γερμανική γλώσσα.
Oι παραπάνω αναφορές στις ξενόγλωσσες λέξεις που εισήλθαν στη γλώσσα μας
μπορεί πιθανόν να εντυπωσίασαν για το εύρος των ξενικών δανείων και
επιδράσεων που έχουμε στη γλώσσα μας. Όμως, κάτι τέτοιο θα ήταν και είναι,
πράγματι, αδικαιολόγητο, αν αναφερθεί κανείς στην προσφορά της ελληνικής
γλώσσας στις άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες. Eίναι, ευρύτερα, γνωστό ότι το ένα τρίτο
περίπου του λεξιλογίου της αγγλικής γλώσσας αποτελείται από λέξεις και θέματα
λέξεων που ανάγονται στην ελληνική γλώσσα.
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Kατά συνέπεια, θα υποστήριζε κανείς ότι ο λεξιλογικός δανεισμός ανάμεσα στις
διάφορες γλώσσες είναι θεμιτός, χωρίς να υπολογίζουμε τη μακρινή κοινή
καταγωγή και πορεία, που μπορεί να χαρακτηρίζει πολλές ομάδες γλωσσών.
Άλλωστε, η διαδικασία αυτή εξυπηρετεί συγκεκριμένες γλωσσικές ανάγκες της
γλώσσας που δανείζεται τα διάφορα γλωσσικά στοιχεία και δεν αποτελεί πάντοτε
ζήτημα επιβολής συγκεκριμένων επιλογών. Γνωρίζουμε, για παράδειγμα, ότι στη
δική μας γλώσσα επιχειρήθηκε, κατά καιρούς, η επιβολή και η χρήση ελληνικών
λέξεων σε αντικατάσταση ξένων λέξεων που ήταν ήδη σε χρήση. H προσπάθεια
αυτή σε συγκεκριμένες περιπτώσεις απέτυχε (γραβάτα-λαιμοδέτης, παντελόνιπερισκελίς κ.λπ.), περιορίζοντας τη λειτουργία των ελληνικών λέξεων σε
μεμονωμένα γλωσσικά περιβάλλοντα.
Mάλιστα, αν κάποιος παρακολουθούσε σήμερα την παρουσία και τη χρήση του
λεξιλογίου που εισήλθε στη γλώσσα μας, κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας, θα
διεπίστωνε ότι ένα μεγάλο μέρος από το συγκεκριμένο λεξιλόγιο δεν
χρησιμοποιείται πλέον, αφού δεν υφίστανται ούτε τα αντικείμενα ούτε οι ανάλογες
επικοινωνιακές περιστάσεις.
Ωστόσο, οι νέες τεχνολογικές ανακαλύψεις που γίνονται ταχύτατα γνωστές και
χρησιμοποιούνται, επίσης, με την ίδια ταχύτητα από ολόκληρο τον κόσμο,
δηλώνονται με ξενόγλωσσους όρους, οι οποίοι κυριαρχούν με παραπλήσια μορφή
στις διάφορες γλώσσες.
Oι γλώσσες αυτές, και κατά συνέπεια και η ελληνική, δεν προλαβαίνουν πάντοτε να
αναπτύξουν εκείνους τους μηχανισμούς, οι οποίοι θα οδηγούσαν στην αντίστοιχη
απόδοση όλων αυτών των ξενικών λέξεων και φράσεων. Θα συμπλήρωνε κανείς ότι
πολλές φορές προτιμάται η χρήση της ξενόγλωσσης λέξης όχι από αδυναμία να
αποδοθεί η συγκεκριμένη λέξη στην Eλληνική, αλλά επειδή η λέξη αυτή φαίνεται να
εντυπωσιάζει περισσότερο και να αποδίδει κάποιο φαινομενικό κύρος σ’ εκείνον
που τη χρησιμοποιεί.
Παρόλα αυτά, από τη στιγμή που επιχειρείται η απόδοση του ξενικού όρου στην
ελληνική και μάλιστα από μηχανισμούς που μπορούν να έχουν μεγάλη δύναμη,
όπως είναι τα Mέσα Mαζικής Eπικοινωνίας, τα αποτελέσματα μπορεί να είναι σε
ικανοποιητικό βαθμό θετικά. Θα αναφέρουμε, ως παράδειγμα, την απόδοση των
όρων Nετ και Ίντερνετ στην ελληνική, με τους αντίστοιχους όρους Δίκτυο και
Διαδίκτυο, οι οποίοι φαίνεται ότι θα κυριαρχήσουν, αφού υιοθετήθηκαν ήδη και
χρησιμοποιούνται, τουλάχιστον από το κρατικό ραδιόφωνο και την κρατική
τηλεόραση.
Bεβαίως, θα υποστήριζε κανείς ότι, σ’ ένα γενικότερο επίπεδο, η επισήμανση του
ξενόγλωσσου λεξιλογίου στη γλώσσα μας δεν είναι πάντοτε εύκολη υπόθεση για
τον καθέναν. Aυτό ισχύει κυρίως, όταν το λεξιλόγιο αυτό έχει ενταχτεί πλήρως στο
μορφολογικό και κλιτικό σύστημα της γλώσσας μας. Άλλωστε, αυτή πρέπει να είναι
και η ουσιαστική μας επιδίωξη, ως προς την παρουσία των ξένων λέξεων στη
γλώσσα μας. H προσπάθεια για ένταξη αυτών των λέξεων στη μορφολογία της
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ελληνικής γλώσσας οδηγεί στη διαμόρφωση ενός κειμένου με ενιαία μορφή, στο
οποίο η ροή του λόγου θα είναι τέτοια ώστε δεν θα καθίσταται δυνατή η διάκριση
ελληνικών και ξένων λέξεων που εντάχτηκαν στο ελληνικό λεξιλόγιο. Bεβαίως, η
προσπάθεια αυτή πρέπει να επιχειρηθεί στην περίπτωση, κατά την οποία έχει
αποτύχει ή δεν είναι δυνατή η απόδοση της οποιασδήποτε ξένης λέξης στην
ελληνική γλώσσα. Γιατί αυτό είναι το πρώτο, που πρέπει να επιδιώκουμε και στο
οποίο πρέπει να αποσκοπούμε.
Ωστόσο, και για τις δύο περιπτώσεις, όπως γίνεται σαφές, απαιτείται η
δραστηριοποίηση ενός επίσημου επιστημονικού φορέα, ο οποίος θα ασχολείται με
τα θέματα αυτά και θα οδηγείται σε ανάλογες προτάσεις. Aπαραίτητη προϋπόθεση
είναι η εγρήγορση και η άμεση αντιμετώπιση, ώστε να μην αρχίζει η προσπάθεια
απόδοσης των όρων αυτών, όταν αυτοί έχουν ήδη επικρατήσει με την ξενική τους
μορφή. Παράλληλα απαιτείται η άμεση ενημέρωση της γλωσσικής κοινότητας, ώστε
οι διάφορες επιλογές να καθίστανται το γρηγορότερο κτήμα των μελών της.
H ελληνική λέξη πρέπει να έχει σχηματιστεί σωστά και να μην είναι πολυσύλλαβη,
ώστε να μπορεί να συναγωνιστεί την ξένη. Aντίθετα πρέπει να είναι εύηχη,
σύντομη, ευκολονόητη, ώστε να γίνεται χωρίς δυσκολία κτήμα της γλωσσικής
κοινότητας. H χρησιμοποίηση των λέξεων αυτών από τα Mέσα Mαζικής
Eπικοινωνίας και η παρουσία τους στον τύπο και τα σχολικά εγχειρίδια συντελούν
καθοριστικά στην επικράτησή τους και, κατά συνέπεια, στον ευρύτερο εμπλουτισμό
της γλώσσας μας.
Bεβαίως, και στην περίπτωση αυτή, κανένας δεν μπορεί να προδικάσει την τύχη
τόσο των ξένων λέξεων όσο και των λέξεων της Eλληνικής που χρησιμοποιούνται
για την απόδοσή τους. H μελλοντική λειτουργία τους εξαρτάται αποκλειστικά από
τα μέλη της γλωσσικής κοινότητας, από τις γλωσσικές ανάγκες που εξυπηρετούν οι
συγκεκριμένες λέξεις, από τη μορφή που έλαβαν και από πολλούς άλλους
προσδιορισμένους και απροσδιόριστους παράγοντες. Όμως, η προσπάθεια για
απόδοση αυτών των λέξεων στην Eλληνική ή για ένταξή τους στο μορφολογικό
σύστημα της γλώσσας μας, όταν το πρώτο δεν είναι εύκολο, αποτελεί κοινή
υποχρέωση. Kαι τούτο, γιατί διαθέτουμε μία γλώσσα με τεράστιο γλωσσικό
κεφάλαιο, το οποίο έχει προκύψει από τη μακραίωνη ιστορία της γλώσσας μας και
από τη συνεχή προφορική της παράδοση. Kατά συνέπεια, φαίνεται ότι η αρχαία και
η λόγια γλώσσα θα μπορούσαν και στην περίπτωση αυτή να μας δανείσουν
γλωσσικά στοιχεία και ανάλογες μορφολογικές διαδικασίες, ώστε να
αντιμετωπίζουμε με την ανάλογη επιτυχία όλες τις περιπτώσεις απόδοσης και
ένταξης των ξένων λέξεων στη γλώσσα μας.
Έτσι, σε περιπτώσεις ξένων λέξεων που βρίσκονται στο στάδιο της μορφολογικής
τους προσαρμογής, αυτές δεν πρέπει να τις χρησιμοποιούμε απροσάρμοστες, δηλ.
με την ξενική τους μορφολογία και κλίση, αλλά οφείλουμε να συμβάλλουμε στη
διάδοση και επικράτηση του νέου τύπου, ο οποίος εντάσσεται στο μορφολογικό και
κλιτικό σύστημα της νέας ελληνικής.
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O τελευταίος προβληματισμός, στον οποίον θα θέλαμε να αναφερθούμε, αφορά τη
γραφή της νεοελληνικής γλώσσας. Eίναι γνωστό ότι η γραφή αποτελεί την
απεικόνιση του προφορικού λόγου με σύμβολα, που αναγνωρίζονται από το μέρος
της γλωσσικής κοινότητας που γνωρίζει τη λειτουργία τους. Bασική προϋπόθεση
αποτελεί, κατά συνέπεια, η εκμάθηση αυτού του λειτουργικού συστήματος και των
αντίστοιχων συμβόλων, μια διαδικασία που πραγματοποιείται κατεξοχήν στο
σχολείο. Eπομένως, ανεξάρτητα από τη σημαντικότητα του γραπτού λόγου και των
αρχών που τον διέπουν, είναι προφανές ότι η απήχηση που έχει η γραφή,
εμφανίζεται σχετικά περιορισμένη σε σχέση με την παρουσία του προφορικού
λόγου-ομιλίας στη γλωσσική κοινότητα.
Tο βασικό ερώτημα, το οποίο τίθεται στην περίπτωση αυτή, αναφέρεται στα όρια
απλοποίησης αυτού του συστήματος, ώστε αφενός να διατηρείται ο χαρακτήρας
που αυτό εμφανίζει και αφετέρου να καθίσταται το ίδιο πιο προσιτό στα μέλη της
γλωσσικής κοινότητας που ζουν στη μητρόπολη ή μακριά από αυτήν.
Tο πρώτο στοιχείο το οποίο πρέπει να επισημάνουμε στην περίπτωση της ελληνικής
γλώσσας είναι ότι η γραφή της γλώσσας μας βασίζεται στην ιστορική και όχι στη
φωνητική ορθογραφία. Aυτό σημαίνει ότι υπάρχει μία αναντιστοιχία ανάμεσα στον
προφορικό λόγο και στον τρόπο που γράφουμε τη γλώσσα μας, αφού για να
αποδώσουμε το ίδιο φώνημα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε διαφορετικά γράμματασύμβολα. Bεβαίως, κάτι αντίστοιχο δεν ίσχυε για τους ομιλητές της αρχαίας
ελληνικής γλώσσας, στο βαθμό που ακόμη ίσχυε η προσωδία. Στη δική τους
περίπτωση εφαρμοζόταν, στην ουσία, το σύστημα της φωνητικής ορθογραφίας.
Kατά συνέπεια, η σημαντικότερη δυσκολία για τον τρόπο γραφής της γλώσσας μας
οφείλεται στην επιδίωξη να διατηρήσουμε τον ιστορικό της χαρακτήρα, όταν αυτή η
ιστορικότητα δεν εκφράζεται πλέον στη σημερινή ομιλία των μελών της γλωσσικής
κοινότητας. Aσφαλώς, το ερώτημα που προκύπτει αφορά την έννοια της
ιστορικότητας ως προς τη γραφή των λέξεων. Πρέπει, δηλαδή, να εξετάσουμε αν θα
χρησιμοποιήσουμε ένα αυστηρό και απαρέγκλιτο σύστημα ορθογραφίας ή αν θα
εκτιμήσουμε τις ευρύτερες μορφολογικές και άλλες εξελίξεις της γλώσσας μας.
Γιατί το δεύτερο στοιχείο που πρέπει να υπολογίζουμε είναι η διαμόρφωση ομάδων
και κατηγοριών στις ορθογραφικές αρχές και επιλογές της γλώσσας, ώστε οι
γενικότερες αυτές ρυθμίσεις και κατηγορίες να γίνονται ευκολότερα κτήμα των
μελών της γλωσσικής κοινότητας.
Προσεγγίζοντας κανείς το παραπάνω ζήτημα, δεν μπορεί να αμφισβητήσει το
σεβασμό που πρέπει να επιδεικνύουμε προς την ιστορική γραφή της γλώσσας μας.
Kαι τούτο γιατί πράγματι έχουμε μία γλώσσα στην οποία έχουν γραφτεί κορυφαία
κείμενα σε όλα τα είδη του λόγου και γενικότερα της πνευματικής δημιουργίας.
Kατά συνέπεια, είναι αυτονόητο ότι η διατήρηση της ιστορικής ορθογραφίας
συντελεί ουσιαστικά στην ευκολότερη προσέγγιση αυτών των κειμένων από τη
σημερινή αλλά και από τις επερχόμενες γενιές.

-14-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων

Παράλληλα, όμως, πρέπει να επισημανθεί ότι το ορθογραφικό μας σύστημα είναι
ένα πολύπλοκο σύστημα που απαρτίζεται από ένα πλήθος κανόνων από κοινού με
ένα πλήθος εξαιρέσεων. Eκτός τούτου, η ελληνική γλώσσα διαφοροποιείται από τις
ευρωπαϊκές γλώσσες και ως προς το αλφάβητο που χρησιμοποιεί.
Σε όλη αυτή την προσέγγιση δεν πρέπει να παραβλέπουμε το γεγονός ότι η
ελληνική γλώσσα δεν είναι η μητρική γλώσσα μόνο των Eλλήνων, που κατοικούν
στον ελλαδικό χώρο, αλλά και εκατομμυρίων Eλλήνων που έχουν γεννηθεί και ζουν
μακριά από τη μητρόπολη. Eπίσης, ως προς τη γλωσσική διδασκαλία στο σχολείο
γίνεται ευρύτερα αποδεκτό ότι σε πολλές περιπτώσεις θυσιάστηκε η πολύπλευρη
αξιοποίηση των κειμένων, έναντι μιας σχολαστικής και πολλές φορές ανούσιας
ορθογραφικής και γραμματικοσυντακτικής επεξεργασίας.
Kατά συνέπεια θα υποστήριζε κανείς ότι μία απόλυτη άρνηση, σε θέματα
απλοποίησης της ορθογραφίας της ελληνικής γλώσσας, δεν θα αναγνώριζε
προφανώς ούτε τις δυσκολίες που εμφανίζει το ορθογραφικό μας σύστημα, αλλά
ούτε και θα συνέβαλε στην ευρύτερη αντιμετώπιση των γλωσσικών προβλημάτων
που προκύπτουν από την πολυπλοκότητά του. Διαφαίνεται, επομένως, ότι λόγοι
εκπαιδευτικοί και κοινωνικοί επιβάλλουν ώστε να μην υπάρχει μία καθολική
άρνηση απέναντι στο συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά να εντοπίζονται τα όρια τόσο του
σεβασμού της ιστορικότητας όσο και το μέτρο για τη γενίκευση αρχών και κανόνων
της γλώσσας. Mε τον τρόπο αυτό είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί αφενός ένας
γλωσσικός σχολαστικισμός και αφετέρου μία εμμονή σε επιμέρους επουσιώδεις
προσεγγίσεις. Παράλληλα θα δηλώνεται καταφανώς ο ιστορικός χαρακτήρας της
γραφής αλλά και η συνέχεια της ελληνικής γλώσσας.
Aν αναφερόταν κανείς σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, στις οποίες παρατηρούμε μία
μορφή απλοποίησης στην ορθογραφία της γλώσσας μας, θα επεσήμαινε ότι κάτι
τέτοιο συμβαίνει, καταρχήν, όταν η ιστορική ορθογραφία εμφανίζει μία ιδιαίτερη
δυσκολία και πολυπλοκότητα, όπως για παράδειγμα στον προσδιορισμό των
δίχρονων συλλαβών στα επίθετα, κατά τον σχηματισμό των παραθετικών τους
(ικανός-ικανότερος). Eπίσης, ανάλογες απλοποιήσεις έχουμε όταν υπάρχουν
εσφαλμένες ετυμολογικές αναφορές (ξίδι), όταν καταφεύγουμε σε παλαιότερες
γλωσσικές μορφές (ταξείδι), όταν εντάσσονται αναλογικά συγκεκριμένες λέξεις σε
ευρύτερες κατηγορίες (καλύτερος) κ.λπ.
Σε παραπλήσια κατηγορία υπάγεται και η απλοποίηση της ορθογραφίας των ξένων
λέξεων στη γλώσσα μας, παρά τη δυσκολία που υπάρχει αναφορικά με την
επισήμανση των λέξεων αυτών. H δυσκολία αυτή οδηγεί, σε κάποιες περιπτώσεις,
στη λανθασμένη εκτίμηση ότι αφού έχουμε ορθογραφική απλοποίηση στη γραφή
μιας λέξης, αυτό μπορεί να σημαίνει αυτόματα ότι η συγκεκριμένη λέξη εντάσσεται
στην κατηγορία των ξένων λέξεων.
Παρόλο που τα παραπάνω ζητήματα απαιτούν μία σφαιρικότερη προσέγγιση,
θεωρούμε ότι ένα άλλο σημαντικό θέμα προς συζήτηση αποτελούν οι διαφορετικές
γραφές, που δίνουν, για τις ίδιες λέξεις, τα διάφορα έγκυρα λεξικά της γλώσσας
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μας. Tο γεγονός αυτό προκαλεί σύγχυση στον αναγνώστη και έχει ως επακόλουθο
να διασαλεύεται η εμπιστοσύνη του προς τις ορθογραφικές αρχές της γλώσσας μας.
Oι λόγοι για τους οποίους τα διάφορα λεξικά διαφωνούν μεταξύ τους για πολλές
ορθογραφικές επιλογές αναφέρονται κυρίως στις βασικές αρχές που ακολουθούν.
Έτσι, για παράδειγμα, υπάρχουν λεξικά (Tεγόπουλος-Φυτράκης), τα οποία
υιοθετούν τη γραφή που έχει επιλέξει ο M. Tριανταφυλλίδης για μια σειρά λέξεων,
παρά ενδεχομένως τη διαφορετική ετυμολογική προσέγγιση που δέχονται. Eπίσης,
υπάρχουν λεξικά που επιδεικνύουν μία εντονότερη εμμονή στην ιστορική
προσέγγιση της γραφής παρόλο που σε αρκετές περιπτώσεις έχουν ήδη
επικρατήσει απλούστερες γραφές.
Kατά συνέπεια μπορούμε να διαπιστώσουμε γενικότερα ότι ενώ τα διάφορα λεξικά
δέχονται την ίδια ετυμολογική προσέγγιση για μια λέξη, δεν συμφωνούν, ωστόσο,
μεταξύ τους, αναφορικά με τον τρόπο που γράφουν τελικά τη συγκεκριμένη λέξη.
Mάλιστα θα επεσήμαινε κανείς ότι αυτή η συμφωνία ή η διαφωνία εμφανίζει μία
έντονη διαφοροποίηση από λεξικό σε λεξικό, με αποτέλεσμα οι "συμμαχίες" να μην
είναι δεδομένες αλλά περιστασιακές.
Tο βέβαιο είναι ότι αυτή η πολυμορφία ανάμεσα στα διάφορα λεξικά, όταν αυτά
αποτελούν μάλιστα νεότερες εκδόσεις, κλονίζει συχνά την εμπιστοσύνη του
αναγνώστη και τον οδηγεί σε αβεβαιότητα ως προς την τελική επιλογή που πρέπει
να ακολουθήσει. Έτσι, ενώ, για τον ειδικό, η παραπάνω πολυμορφία μπορεί να
χαρακτηριστεί και ως ένα στοιχείο μορφολογικού ή σημασιολογικού εμπλουτισμού
της γλώσσας, θα έλεγε κανείς ότι στον καθημερινό αναγνώστη δημιουργεί αντί να
επιλύει ορθογραφικά προβλήματα.
Kατά συνέπεια απαιτείται στην περίπτωση αυτή, η συγκρότηση μιας ομάδας
μελετητών της γλώσσας μας, η οποία θα καταλήξει σε συγκεκριμένες ορθογραφικές
επιλογές για το σύνολο των λέξεων που εμφανίζουν ποικιλία και διαφορετικότητα
ως προς τη γραφή τους. Tις επιλογές αυτές οφείλουν στη συνέχεια να τις
ακολουθούν όλα τα λεξικά, επισημαίνοντας κατά το σχολιασμό των λέξεων
επιμέρους πιθανές διαφοροποιήσεις τους. Kαι τούτο, γιατί παρατηρείται ότι τα
φαινόμενα αυτά αποσπούν σε μεγάλο βαθμό το ενδιαφέρον της γλωσσικής
κοινότητας, κάτι το οποίο γίνεται σε βάρος μιας πολύπλευρης και ουσιαστικής
αξιοποίησης της γλώσσας μας.
Eίναι βέβαιο ότι, όπως αναφέραμε και στην αρχή, υπάρχουν και άλλοι τομείς της
νεοελληνικής γλωσσικής πραγματικότητας, οι οποίοι θα μπορούσαν να
παρουσιαστούν και να αποτελέσουν σημείο περαιτέρω προβληματισμού. Ωστόσο,
εκείνο το οποίο ευελπιστούμε ότι διαφάνηκε από την παραπάνω παρουσίαση είναι
ότι ο καθένας από εμάς πρέπει να διακατέχεται από ένα αίσθημα "αγωνίας του
λόγου", από μία συνεχή αναζήτηση εκφραστικών μέσων και διατυπώσεων, που θα
χαρακτηρίζονται από ποικιλία, από σαφήνεια, από καθαρότητα, από συντακτική και
σημασιολογική πληρότητα. Kάτι τέτοιο δεν επιτυγχάνεται όταν αρκούμαστε σε μία
πρώτη και γρήγορη γραφή του κειμένου μας, όταν περιοριζόμαστε απλώς στο να
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μεταδώσουμε ένα μήνυμα, χωρίς να ενδιαφερόμαστε για την αξιοποίση του
ευρύτερου πλούτου και θησαυρού που διαθέτει η γλώσσα μας. Kατά συνέπεια,
απαραίτητη προϋπόθεση είναι να αγαπήσουμε τη γλώσσα μας για να εκφράσουμε
στη συνέχεια την αγάπη μας αυτή μέσα από την ίδια τη γλώσσα.
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
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Οι διαδικασίες διαμόρφωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής και ο
σχεδιασμός μιας ενιαίας πρότασης για την αναβάθμιση της
Εκπαίδευσης
Αλεξάνδρου Σμαρώ
Σχολική Σύμβουλος Μαθηματικών Ροδόπης και Ξάνθης
smalexandr@sch.gr
Περίληψη
Διαπιστώνουμε ότι χρειάζεται μια ουσιαστική ρύθμιση όλων των παραγόντων της
εκπαίδευσης, γιατί ως τώρα οι “ετικέτες” και τα αποσπασματικά μέτρα
λειτούργησαν υπονομευτικά. Η μοναδική λύση είναι η κυβέρνηση, τα πολιτικά
κόμματα και η εκπαιδευτική κοινότητα να έχουν την πολιτική βούληση να
συγκροτήσουν θεμελιώδεις δομές συνεργασίας, να θέσουν τα προβλήματα στο
«τραπέζι», για να διαμορφώσουν τη εκπαιδευτική πολιτική με βάση τα συμφέροντα
και το δικαίωμα των μαθητών για τη μόρφωση και τη πνευματική ανάπτυξή τους.
Είναι απαραίτητο να συγκροτηθεί μία «Κεντρική Ομάδα Προβληματισμού και
διαμόρφωσης προτάσεων» στην Αθήνα και παράλληλα «ομάδες συλλογικής
δράσης» στις Περιφέρειες, με στόχο τη διαμόρφωση μιας ενιαίας τεκμηριωμένης
πρότασης για την αναβάθμιση της Εκπαίδευσης .
Για την εφαρμογή της θεωρητικής πρότασης καταγράφονται κάποιες προσπάθειες,
όπως ότι δημιούργησα δύο «ομάδες» με μαθηματικούς στη Ροδόπη και στη Ξάνθη
με στόχο να καταγράψουν τις απόψεις και τις προτάσεις τους, ώστε να αξιοποιηθεί
η εμπειρία και ο λόγος των εκπαιδευτικών. Ακόμη διαμόρφωσα ένα μοντέλο
διαθεματικής προσέγγισης της διδασκαλίας των μαθηματικών και βιωματικής
μάθησης όπου συνδέεται η λογική και το συναισθήματα των μαθητών.
Εισαγωγή
Η εργασία αυτή έχει ως κίνητρο τους προβληματισμούς και την αγωνία, που είχα
από τότε που διορίστηκα, για τα εκπαιδευτικά θέματα. Πίστευα ότι ήταν εύκολο να
γίνει μία ρύθμιση όλων των παραγόντων της από την αρχή. Στη πορεία διαπίστωσα
ότι υπάρχουν αντιμεταρρυθμιστικές δυνάμεις, οι οποίες δεν το επιτρέπουν.
Δυστυχώς, τα ίδια προβλήματα αναπαράγονται ή αυξάνονται και θα φύγω από την
Εκπαίδευση με τις ίδιες αγωνίες, χωρίς να έχουν αντιμετωπιστεί. Ακόμη, η εργασία
μου στηρίχθηκε στον προβληματισμό ως προς τη διαθεματική προσέγγιση της
διδασκαλίας των μαθηματικών, μέσα από ζωγραφιές και παραμύθια και της
ολιστικής μάθησης, που αντιμετωπίζει το μαθητή ως ολοκληρωμένο άτομο και
στηρίζεται στην αρχή ότι αυτός κατέχει ένα λογικό και δημιουργικό μυαλό,
συναισθήματα και ένα σώμα. (Σήιλλα Οστράντερ - Λυνν Σρόντερ, 1985:12)
Διαπιστώνουμε ότι - και περισσότερο όταν στέλνουμε τα δικά μας παιδιά στο σχολείο η εκπαίδευσή μας βρίσκεται σε μόνιμη κρίση, διότι υποφέρει από μερικές βασικές
αντινομίες στην ιδεολογία, τους σκοπούς και την δομή της. Η προσφορά των
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διδακτικών αγαθών γίνεται χωρίς την ύπαρξη συγκεκριμένων μεθόδων, με
αυτοσχεδιασμούς και προχειρότητες που δεν βοηθούν τους μαθητές, αφού η
διδασκαλία δεν συμβαδίζει, κατά κανόνα, με το σύγχρονα προβλήματα, τη ζωή, την
επιστημονική και την τεχνολογική ανάπτυξη.
Η μάθηση συχνά φτάνει στο επίπεδο της πληροφόρησης, οι μαθητές αποστηθίζουν,
δεν κατανοούν την δομή των μαθημάτων, δεν μαθαίνουν να σκέφτονται, δεν τους
δίνονται ευκαιρίες να εκφράσουν και να μάθουν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά
τους, με αποτέλεσμα να μην αναπτύσσονται συναισθηματικά, λογικά και πνευματικά.
Έτσι, το σχολείο δεν παρέχει ουσιαστική Παιδεία, δεν ενεργοποιεί το ανθρώπινο
δυναμικό, αναπαράγει μόνο στείρες κοινωνικές δομές και κατά συνέπεια δεν είναι
αποδοτικό. Και όλα αυτά, τη στιγμή που από το σχολείο θα πρέπει να περάσει το
μήνυμα της εργατικότητας και ότι «το αφεντικό όλων μας είναι η δουλειά μας», που
μπορούμε πάντα να τη βελτιώνουμε. Απόδειξη αυτού αποτελεί η έρευνα του Ο.Ο.Σ.Α.
όπου διατυπώνεται ότι «ένα μεγάλο ποσοστό μαθητών στο ελληνικό σχολείο έχει
λειτουργικό αναλφαβητισμό, δηλαδή οι μαθητές δεν μπορούν να διαμορφώσουν το
δικό τους νόημα από τα σύμβολα, από αυτά που διαβάζουν ή ακούνε, δεν
αναπτύσσουν την κριτική ικανότητα και τη φαντασία τους».
Πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη της χώρας μας μπορεί να πραγματοποιηθεί σε
διαλεκτική σχέση με την αναβάθμιση της εκπαίδευσης και ειδικά με την
αναβάθμιση της Μαθηματικής Εκπαίδευσης, με τη βελτίωση των παραγωγικών
δυνάμεων και με την εμψύχωση του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και με την
αλλαγή της νοοτροπίας και του «παθητικού» ρόλου μας. Διαπιστώνουμε ότι το
Υπουργείο Παιδείας μόνο του δεν πρόκειται να κάνει το «θαύμα» της αναβάθμισης
της Εκπαίδευσης, γιατί ασχολείται βασικά μόνο με διοικητικά θέματα και όχι με
Παιδαγωγικά θέματα και δεν προσπαθεί να διαμορφώσει τεκμηριωμένες
επιστημονικές απόψεις. Γενικότερα ασχολείται μόνο με την εξωτερική και όχι με την
εσωτερική μεταρρύθμιση .Έτσι το Υπουργείο Παιδείας συχνά σχεδιάζει νέους
θεσμούς, χωρίς να υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, απλώς δίνει την εντολή
«βουτήξτε στα βαθιά, χωρίς να γνωρίζετε κολύμπι».
Το Υπουργείο Παιδείας δεν πρέπει να εστιάζει το ενδιαφέρον του στα προγράμματα
που λειτουργούν γραφειοκρατικά και αντιμετωπίζουν αποσπασματικά και
ασύνδετα τα προβλήματα, και αποπροσανατολίζουν από τα ουσιαστικά
προβλήματα και γίνεται σπατάλη κόπου, χρόνου και χρημάτων. Πολλές φορές
ισχύει η παροιμία «ψωμί δεν έχουμε ρεπανάκια αγοράζουμε». Για παράδειγμα, το
πρόγραμμα «κατά της βίας στα σχολεία» που είναι η κορυφή του παγόβουνου του
προβλήματος της έλλειψης σωστών διαπροσωπικών σχέσεων στη κοινωνία και στο
σχολείο. Για να αντιμετωπιστεί ουσιαστικά το πρόβλημα πρέπει να γίνουν
σημαντικές προσπάθειες για την πνευματική ανάπτυξη και την αυτογνωσία των
μαθητών, για τη βελτίωση των σχέσεων στο σχολείο και την οικογένεια. Επειδή
υπάρχει κρίση, πρέπει να σκεφτούμε επιτέλους με «κοινή λογική» για να
αξιοποιηθεί ένα πρόγραμμα πρέπει να εντάσσεται σε έναν ευρύτερο και ενιαίο
-20-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων

σχέδιο της εκπαίδευσης, ώστε να συντελεί ουσιαστικά στην αντιμετώπιση των
προβλημάτων.
Στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, σχεδιάζει κάποιες αποσπασματικές
προσπάθειες, χρησιμοποιώντας κάποιες «ετικέτες» που συχνά δεν ανταποκρίνονται
στη σχολική πραγματικότητα, με αποτέλεσμα να μην αντιμετωπίζονται επί της
ουσίας τα προβλήματα. Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα είναι η αξιολόγηση του
εκπαιδευτικού έργου και ο θεσμός της αξιολόγησης, όπου δίνεται έμφαση στα
τυπικά προσόντα και όχι στα ουσιαστικά των αξιολογουμένων.
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ
Στις αυτονόητες διαπιστώσεις που συστηματικά παραβλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια
είναι ότι δεν υπάρχει ισχυρή πολιτική βούληση, που θα συγκεντρώνει την αναγκαία
διακομματική συναίνεση, ώστε να διαμορφωθεί μια πρόταση για την εκ βάθρων
ανασυγκρότηση του εκπαιδευτικού συστήματος, με ορίζοντα την εικοσαετία. ‘Έτσι,
στην εποχή της κρίσης, με την αδιέξοδη πολιτική που ακολούθησαν οι κυβερνήσεις,
η χώρα μας έχει ανάγκη από μια ποιοτική εκπαιδευτική πολιτική, όπου θα
συνδέεται η αναπτυξιακή της πορεία με ένα ποιοτικό εκπαιδευτικό σύστημα.
Μήπως είναι η κατάλληλη στιγμή να υπάρχει η πολιτική βούληση για να
αναλογιστούμε όλοι οι συντελεστές της εκπαιδευτικής πολιτικής, δηλαδή τα
πολιτικά κόμματα, η εκπαιδευτική κοινότητα και η κοινωνία, ποιες είναι οι
προϋποθέσεις για να διαμορφωθούν οι θεμελιώδεις δομές συνεργασίας, οι οποίες
θα λειτουργήσουν αλληλεπιδραστικά για την επίτευξη του κοινού στόχου, ώστε να
οργανωθεί ένας μακροπρόθεσμος εκπαιδευτικός σχεδιασμός. Δηλαδή, να
συμφωνήσουν στις βασικές συντεταγμένες του εκπαιδευτικού συστήματος σε
διαλεκτική σχέση με τις αναπτυξιακές και μορφωτικές προκλήσεις της επόμενης
εικοσαετίας και να προσδιορίσουν τις αρχές της αναπτυξιακής πολιτικής της Χώρας
μας σε διαλεκτική σχέση μεταξύ τους.
Επιπλέον οι εμπλεκόμενοι στο σχεδιασμό πρέπει να διαμορφώσουν μια κοινή
γλώσσα, αλλά για να πραγματοποιηθεί αυτό, πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι
έχουν κοινό συμφέρον, το οποίο είναι να υλοποιήσουν το δικαίωμα των μαθητών
για μόρφωση. Όταν, όμως, ο καθένας σκέφτεται τα δικά του βραχυπρόθεσμα
προσωπικά συμφέροντα και δεν μπορεί να αντιληφθεί συνολικά τα
μακροπρόθεσμα συμφέροντά του, τότε δεν μπορεί να υπάρχει σύγκλιση ιδεών και
προτάσεων. Ακόμα, πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη μεταξύ τους, ειλικρινές
ενδιαφέρον για την ουσία των προβλημάτων, διευρυμένη συνείδησή, μεράκι και
πάθος, ώστε να τα μεταδώσουν για να αφυπνίσουν το ενδιαφέρον, που είναι σε
«λανθάνουσα μορφή» και των υπολοίπων, οι οποίοι εμπλέκονται στην εκπαίδευση.
Το κάλεσμα για την συστράτευση δεν θα γίνει μόνο με την ενεργοποίηση της
λογικής, αλλά και με το συναίσθημα, επειδή το μεγαλύτερο μέρος από το νόημα δεν
το μεταφέρουμε με τις λέξεις, αλλά με το συναίσθημα και με τις μη λεκτικές
κινήσεις.
Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Η Εκπαιδευτική Πολιτική στην Ελλάδα δεν σχεδιάστηκε μέσα από συλλογικές
αποφάσεις, με τεκμηριωμένες προτάσεις, ώστε να έχει μία ταυτότητα, σαφή
προσανατολισμό και παιδαγωγική διάσταση σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών
και της κοινωνίας. Συνήθως, οι αλλαγές ήταν πρόχειρες αντιγραφές από άλλες
χώρες, όπως τα βιβλία Παιδαγωγικής ήταν αντιγραφές και πολλές φορές
ξεπερασμένα. Γι’ αυτό πρέπει να γίνουν σοβαρές προσπάθειες για την ανάπτυξη
των κοινωνικών επιστημών και την ένταξη της γνώσης σ' ένα αυθεντικό πλαίσιο του
ελληνικού κοινωνικού χώρου και παράλληλα να διαμορφωθεί μία σύγχρονη άποψη
για μια Ελληνική Παιδαγωγική και τη Διδακτική των μαθημάτων σε σχέση με τις
σημερινές ανάγκες των μαθητών.
Είναι ανάγκη να προσδιορίσουμε το πλαίσιο και τις προϋποθέσεις για τη
διαμόρφωση της Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Πρωταρχικά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε
τους σκοπούς της Παιδείας και της ζωής μας, ώστε να διαμορφώσουμε το
«φιλοσοφικό μας κέντρο».
Πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση πρέπει να οργανώνεται με βάση το συμφέρον του
μαθητή και την καλλιέργεια της διάνοιας και της ψυχής του. Συνεπώς αρχικά πρέπει
να προσδιορίσουμε τι είδους μαθητές θέλουμε να εκπαιδεύσουμε και ποιο είναι το
αληθινό συμφέρον του μαθητή. Ακόμη η εκπαιδευτική πολιτική πρέπει να
υποστηρίζει το δικαίωμα των μαθητών για ισότιμη μόρφωση. Μία Πακιστανή
μαθήτρια, που πήρε το βραβείο Ζαχάρωφ, είπε ότι ανεπτυγμένα κράτη δεν είναι
αυτά που έχουν εξοπλισμό για πολέμους, αλλά αυτά που στους μαθητές παρέχουν
χρήσιμα βιβλία και μολύβια.
Είναι απαραίτητο να γίνει αλλαγή στο «παράδειγμα», και τότε αλλάζει ο τρόπο
σκέψης και η στοχοθεσία των αντιλήψεων, που είναι μια μοντελοποίηση και το
οποίο αποτελείται από ένα σύνολο γνώσεων και δοξασιών που συγκροτούν την
επιστημονική γνώση σε μια δεδομένη στιγμή. (Τόμας Κουν, 1962). Είναι ανάγκη να
αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης, με στόχο να μη σκεφτόμαστε αποσπασματικά και
γραμμικά από τον «Α παράγοντα» στο «Β παράγοντα», αλλά συστημικά και
πολυπαραγοντικά. Έτσι, όταν προσπαθούμε να προσεγγίσουμε τη λύση ενός
προβλήματος, πρέπει να διερευνήσουμε όλο το πλαίσιο και να διαπραγματευτούμε
με όλους τους παράγοντες της εκπαίδευσης που είναι σε διαλεκτική σχέση μεταξύ
τους. Για παράδειγμα, αν θέσουμε ως στόχο να μάθει ο μαθητής μια έννοια, είναι
απαραίτητο να εξετάσουμε ταυτόχρονα όλους τους βασικούς παράγοντες, όπως την
«ετοιμότητα μάθησης», τη συγκέντρωση προσοχής, τις ελλείψεις στα μαθηματικά,
την εξωσχολική βοήθεια, το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον του. Γι’ αυτό
είναι απαραίτητο να βελτιώσουμε την ποιότητα των παραγόντων που εμποδίζουν
την κατανόηση των μαθηματικών, ώστε ο μαθητής να κατανοήσει τις μαθηματικές
έννοιες.
Όσον αφορά δε το πρόβλημα της μειονοτικής εκπαίδευσης στη Θράκη, που είναι
πολυπαραγοντικό και γεμάτο αντιφάσεις, πρέπει να μελετηθεί και να προσδιοριστεί
η Εκπαιδευτική πολιτική και οι βασικοί άξονες - κανόνες της εκπαίδευσης των
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μαθητών της μειονότητας. Είναι απαραίτητο να σχεδιαστεί μέσα σε ένα
ανθρωπιστικό πλαίσιο, με βάση το «συμφέρον» των μαθητών και ικανοποιηθεί το
δικαίωμά τους να έχουν ίσες ευκαιρίες στη γνώση. Διαπιστώνουμε ότι οι μαθητές
διδάσκονται στο Μειονοτικό Δημοτικό την Τουρκική και την Ελληνική γλώσσα, αλλά
δεν καταφέρνουν συνήθως να μάθουν σωστά ούτε μια γλώσσα για να οργανωθεί ο
εγκέφαλός τους. Ακόμη, μαθαίνουν στο Δημοτικό τα μαθηματικά στη τουρκική
γλώσσα και στο Γυμνάσιο στην ελληνική γλώσσα. Διαπιστώνεται ότι όταν στον
εγκέφαλό τους η πρώτη εγγραφή των μαθηματικών εννοιών και της μαθηματικής
ορολογία γίνεται στην τουρκική γλώσσα, τότε μπερδεύονται και δυσκολεύονται να
τα μάθουν στην ελληνική γλώσσα αργότερα.
ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Πιστεύουμε ότι η αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης μπορεί να σχεδιαστεί
σε δυο επίπεδα. Στο ένα επίπεδο είναι ότι πρέπει να διαμορφωθεί μια ενιαία
πρόταση για όλα τα σχολεία - για τον βασικό κορμό της εκπαίδευσης- και να
συνδεθεί με τις ανάγκες της χώρας μας και τις εξελίξεις στο μέλλον. Στο άλλο
επίπεδο να υπάρχει ευελιξία, ώστε να γίνουν διαφοροποιημένες προτάσεις
ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες, τις αναπτυξιακές, τις κοινωνικές και τις οικονομικές
συνθήκες που διαμορφώνονται σε κάθε περιοχή. Επιπλέον, το σχολείο πρέπει να
είναι ανοιχτό στη κοινωνία, να αφουγκράζεται τα μηνύματα της εποχής, να
κατανοεί τις ανάγκες των μαθητών και της κοινωνίας. Είναι απαραίτητο να
σχεδιάσουμε πώς θέλουμε το σχολείο, ώστε να λειτουργήσει ως «πυξίδα» και ως
πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να εντάσσονται και να αναπλαισιώνονται όλες οι
απόψεις και τις προτάσεις.
Αναλυτικότερα, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μια πλήρης και τεκμηριωμένη
καταγραφή, για να προσδιοριστεί ποια είναι η σημερινή κατάσταση, τι φταίει, ποιοι
είναι οι στόχοι της εκπαίδευσης και με ποια μεθοδολογία μπορούμε να τους
πετύχουμε, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα για τον σχεδιασμό του σχολείου της
εποχής μας και του μελλοντικού σχολείου.
Προτείνουμε να γίνει μια ημερίδα σε συνεργασία των εκπαιδευτικών με το
Υπουργείο Παιδείας, με θέμα: «Η διαμόρφωση κοινής γλώσσας μεταξύ του
Υπουργείου Παιδείας, των συνδικαλιστών, των εκπαιδευτικών, των μαθητών και
των γονέων» με στόχο να διαμορφωθεί μία κοινή «ματιά» - αντίληψη για το
σχολείο.
ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Από δειγματοληπτική έρευνα των συναδέλφων στα αποτελέσματα της Τράπεζας
Θεμάτων αναδεικνύεται η έκταση του προβλήματος ότι είναι υποβαθμισμένο το
επίπεδο της μαθηματικής εκπαίδευσης.
Πιστεύω ότι ήταν δίκαιο που καταργήθηκε η διαδικασία της κλήρωσης από την
Τράπεζα Θεμάτων. Είναι απαραίτητο όμως να αποφεύγουμε τις ακρότητες και να
μην απορρίπτουμε τις προτάσεις, αλλά να τις μελετούμε και να τις αξιοποιούμε,
ώστε να διαμορφώνεται μια μέση λύση. Η Τράπεζα Θεμάτων είναι χρήσιμο να
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αξιοποιηθεί από τους εμπλεκομένους στη μαθησιακή διαδικασία, ως ένα χρήσιμο
εργαλείο και ως μια πηγή ενοποιημένης γνώσης που θα βοηθούσε στη διδασκαλία
και στην επιλογή των θεμάτων από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Ακόμη, μπορεί
να δώσει κίνητρα να ενεργοποιηθούν οι μαθητές και να έχουν τη δυνατότητα να
ενημερωθούν καλύτερα από μια κοινή πηγή υλικού σε όλη την Ελλάδα.
Η λογική σκέψη είναι οι μαθητές πρέπει να διδαχτούν την ύλη και τις ασκήσεις να
τις αφομοιώσουν και ανάλογα με αυτές να εξεταστούν για να έχουν τη δυνατότητα
να απαντήσουν στα θέματα. Στη πραγματικότητα όμως η ύλη δεν βγαίνει, οι
ασκήσεις στα θέματα στις Πανελλήνιες είναι πιο δύσκολες από αυτές που
προλαβαίνει να διδάξει ο εκπαιδευτικός, με αποτέλεσμα οι μαθητές να οδηγούνται
στα φροντιστήρια.
Οι μαθητές αντιλαμβάνονται τα μαθηματικά αποσπασματικά, έχουν πολλά κενά σε
βασικές έννοιες, δε δημιουργούν εννοιολογικές ομάδες δεν μαθαίνουν να
σκέφτονται, δεν μυούνται στην αποδεικτική διαδικασία, μαθαίνουν να λύνουν τις
ασκήσεις μόνο μηχανικά και αντιλαμβάνονται ως διαφορετικές τις ασκήσεις που
έχουν παρόμοια δομή, με αποτέλεσμα να μην αναπτύσσουν τη μαθηματική τους
σκέψη και διευρύνεται το μαθησιακό άγχος των μαθητών.
Διαπιστώνουμε ότι οι μαθητές δεν αποκτούν μαθηματική σκέψη και έχουν πολλά
συσσωρευμένα κενά ως χιονοστιβάδα. Παρατηρούμε ότι παράλληλα με το επίσημο
αναλυτικό πρόγραμμα εφαρμόζεται ένα άτυπο παραπρόγραμμα ανάλογα με τον
εκπαιδευτικό, με την «ετοιμότητα της μάθησης» των μαθητών, με τις συνθήκες του
σχολείου. Γιατί συχνά η ύλη δεν ανταποκρίνεται στο επίπεδο των μαθητών και ότι
δεν μπορεί να διδαχθεί στο συγκεκριμένο χρόνο. Οι μαθηματικοί γράφουν ότι
δίδαξαν την ύλη, αλλά ένα πολύ μικρό ποσοστό μαθητών κατανοεί μόνο ένα μέρος
της. Είναι ανάγκη να σταματήσουμε να παίζουμε το «θέατρο του παραλόγου» με
την ύλη. Είναι ανάγκη να σταματήσει το φαινόμενο ο εκπαιδευτικός να διδάσκει
μόνο για να «βγει η ύλη» δήθεν, οι μαθητές να μην την κατανοούν και να
αγχώνονται. Δεν πρέπει να το αποσιωποιούμε αυτό, γιατί έχει ως αποτέλεσμα να
γίνεται η σπατάλη του ανθρώπινου δυναμικού και των χρημάτων. Είναι ανάγκη να
προσδιοριστεί η ελάχιστη γνώση την οποία πρέπει να έχει εμπεδώσει ο μαθητής
στη μετάβασή του από τη μια τάξη στην άλλη.
Η λύση δεν είναι μόνο να μειωθεί η ύλη και να δοθούν περισσότερες ώρες στα
μαθηματικά. Αλλά είναι ανάγκη να επαναπροσδιορίσουμε «τι μαθηματικά και πως
πρέπει να τα διδάξουμε στην εποχή μας» σύμφωνα με τις ανάγκες τις κοινωνίας και
των μαθητών και πως μπορούν να συνδεθούν με άλλα γνωστικά πεδία και με τα
συναισθήματα των μαθητών, ώστε να είναι πιο ελκυστικά. Είναι σημαντικό να
γίνουν συλλογικές προσπάθειες να αλλάξει η αρνητική στάση των μαθητών
απέναντι στα μαθηματικά, ώστε να γκρεμίσουν τον «τοίχο» του φόβο και να τους
βοηθήσουμε να προσπαθήσουν να τα κατανοήσουν.
Το πιο σημαντικό πρόβλημα στην εκπαίδευση είναι να γίνει η διδασκαλία
μαθητοκεντρική ουσιαστικά και να επαναπροσδιοριστεί ο ρόλος του εκπαιδευτικού
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και του μαθητή. Ένας καλός εκπαιδευτικός μπορεί να μεταμορφώσει ένα σχολείο σε
ίδρυμα αγωγής και μόρφωσης. Το σχολείο πρέπει να βοηθάει τους μαθητές να
προσεγγίσουν την ολιστική μάθηση, να ενεργοποιηθούν για να συμμετέχουν στη
διαδικασία της και να ενθαρρυνθούν, για να πιστέψουν περισσότερο στις
δυνατότητές τους, ώστε να γίνουν συναισθηματικά ώριμοι πολίτες και για να
μπορούν να διαχειριστούν την καθημερινότητά τους. Για αυτό είναι σημαντικό να
συζητήσουμε με τους μαθητές για να κατανοήσουν ότι πρέπει ενεργοποιηθούν για
να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία της μάθησης και να πάρουν «το τιμόνι της
γνώσης».
Είναι απαραίτητο να αλλάξει η μέθοδος διδασκαλίας, να γίνει ενεργητική. Ο
εκπαιδευτικός πρέπει να δίνει τα κατάλληλα ερεθίσματα (ενεργητική συμμετοχή
του εκπαιδευτικού) στον μαθητή. Ο μαθητής να μην τα αναπαράγει απλώς, αλλά να
τα συνδέσει με αυτά που γνωρίζει και να τα αφυπνίσει (ενεργητική συμμετοχή του
μαθητή), για να διαμορφώνει το δικό του νόημα από τις πληροφορίες. Στη
συνέχεια, να μάθει και τους κανόνες του σχολείου, για να κατανοήσει τη νέα γνώση.
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Για να εφαρμόσω τη θεωρητική πρόταση μου για το σχολείο και τη διδακτική
μαθηματικών εννοιών, διαμόρφωσα ένα μοντέλο διδασκαλίας των μαθηματικών
και βιωματικής μάθησης, όπου συνδέονται η λογική και τα συναισθήματα των
μαθητών. Το παρουσιάζω με εποπτικό υλικό, παραμύθια και ζωγραφιές που έχουν
σχέση με τα Μαθηματικά. Επισκέπτομαι διάφορα σχολεία και κάνω αυτή τη
προσέγγιση των Μαθηματικών, ώστε οι μαθητές να αλλάξουν στάση απέναντι στα
μαθηματικά. Έτσι προσπαθώ να βοηθήσω τους μαθητές να κατανοήσουν τη
διαδικασία πώς μπορούν να διαμορφώσουν το νόημα από τα σύμβολα και να
προχωρήσει η σκέψη τους από το συγκεκριμένο εποπτικό υλικό στο αφηρημένο
επίπεδο. Ακόμη, τους δίνω τη δυνατότητα να εκφράσουν τις σκέψεις και τα
συναισθήματά τους για τα Μαθηματικά και τον εαυτό τους. Παράλληλα, προσπαθώ
να δημιουργήσω ένα «σκηνικό», για να τους εμψυχώσω, να τους κινητοποιήσω το
ενδιαφέρον, τους ενθαρρύνω να πιστέψουν στον εαυτό τους, ενισχύοντας την
αυτοπεποίθησή τους. Επιπλέον, επιδιώκω να αλλάξουν στάση απέναντι στα
μαθηματικά, ώστε να τα κατανοήσουν, να τα αγαπήσουν για να εξελιχθούν
πνευματικά. Ακόμη, τους προτρέπω να «γκρεμίσουν τον τοίχο που έχουν χτίσει
ανάμεσα στους ίδιους και στα Μαθηματικά», γιατί, αν δεν προσπαθήσουν να τον
γκρεμίσουν, τότε δεν θα τα μάθουν. Διαπιστώνεται ότι οι μαθητές, οι οποίοι δεν
έχουν πολλούς φόβους και έχουν αυτοπεποίθηση, κατανοούν ευκολότερα και
μαθαίνουν τα Μαθηματικά. Στο τέλος ζητείται από τους μαθητές να ζωγραφίσουν
μια εικόνα – παράσταση ή να γράψουν ένα παραμύθι, σε σχέση με τα μαθηματικά,
ώστε να διερευνήσω τη «συναισθηματική γλώσσα» τους.
Σε μια έρευνα που έκανα αποδείχθηκε ότι οι περισσότεροι μαθητές που έχουν
αναπτυγμένη τη λογικομαθηματική ικανότητα έχουν συγχρόνως και τη γλωσσική
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ικανότητα. Το σχολείο όμως δεν πρέπει να ευνοεί μόνο τους μαθητές που έχουν
αναπτυγμένη τη λογικομαθηματική και τη γλωσσική ικανότητα. Παράλληλα, είναι
απαραίτητο να αναπτυχθούν βιωματικές μαθησιακές δραστηριότητες με τη
διεπιστημονική προσέγγιση των μαθηματικών που στοχεύουν στην κινητοποίηση
και την έκφραση των μαθητών, που έχουν αναπτυγμένες άλλες μορφές νοημοσύνης
όπως διαπροσωπικής, ενδοπροσωπικής, μουσικής, κιναισθητικής…. Αυτό θα έχει ως
αποτέλεσμα να ενισχυθούν οι μαθητές που δεν συμφιλιώνονται με τα μαθηματικά,
να αναπτυχθεί το ενδιαφέρον, η αυτοπεποίθηση, η γλωσσική και στην συνέχεια η
λογική ικανότητα, ώστε να προχωρήσουν ευκολότερα στα παραδοσιακά – τυπικά
μαθηματικά.
Διαπιστώνουμε ότι οι τέχνες, όπως η μουσική, η ζωγραφική και η λογοτεχνία
μπορούν να βοηθήσουν το μαθητή στη διαδικασία της μάθησης, ώστε να
συγκροτήσει τον εαυτό του, να αναπτύξει την αυτογνωσία, να ενεργοποιήσει και να
οργανώσει τη συναισθηματική υποδομή του, ώστε να οικοδομήσει τη λογική του
ανάπτυξη και να έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει ολιστικά το δικό του νόημα
από τα σύμβολα.
Συμπερασματικά, είναι ανάγκη να διαμορφωθεί ένα πιο ολοκληρωμένο μοντέλο για
τη διδασκαλία όλων των μαθημάτων, με βάση τις διαδικασίες σκέψης και τη
«συναισθηματική γλώσσα» των μαθητών, μέσα από τις διάφορες μορφές τέχνης,
ώστε ο μαθητής να συνειδητοποιήσει την γνώση και να εξελιχθεί πνευματικά.
Η πολύχρονη εμπειρία μου στην Εκπαίδευση ως μαθηματικού και ως σχολικής
συμβούλου Μαθηματικών και οι γνώσεις που απέκτησα από την παρακολούθηση
των μαθημάτων στο Τμήμα Ψυχιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης για πολλά έτη με βοήθησαν στο να συνδέσω τις γνώσεις στα
θέματα ψυχολογίας και ψυχανάλυσης με τα προβλήματα του σχολείου και να
διαμορφώσω μια πιο ολοκληρωμένη άποψη για τις διαδικασίες σχεδιασμού της
αναβάθμισης της εκπαίδευσης για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων
της. Κατέβαλα πάρα πολλές προσπάθειες, αλλά διαπίστωσα ότι είναι πολύ δύσκολη
η συνεργασία ανάμεσα στο Υπουργείο Παιδείας, τους εκπαιδευτικούς και τα
στελέχη της εκπαίδευσης. Σε πολλά συνέδρια της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας
έχω προτείνει το θέμα της συνεργασίας, το οποίο δεν έχει προχωρήσει. Πιστέψτε
με, όμως, είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει η συνεργασία, η οποία να οδηγήσει στην
αντιμετώπιση των προβλημάτων - στο φως. Διαπιστώνουμε ότι δεν είναι
αποτέλεσμα της έλλειψης ενδιαφέροντος και προσπάθειας από εμένα, αλλά για να
πραγματοποιηθεί η συνεργασία, πρέπει όσοι εμπλέκονται στον σχεδιασμό της
εκπαίδευσης να έχουν ένα ουσιαστικό ενδιαφέρον για την αναβάθμισή της. Εκείνο
που έχω να σας προτείνω είναι ότι δεν πρέπει να περιμένουμε από το Κράτος, αλλά
από την κοινωνία.
Οι Υπουργοί Παιδείας συνήθως δεν έχουν επαφή με τα προβλήματα στη
εκπαιδευτική πραγματικότητα και δεν έχουν το χρόνο να διαμορφώσουν
τεκμηριωμένες προτάσεις. Οι εκπαιδευτικοί δεν συμμετέχουν στις διαδικασίες
-26-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων

λήψης αποφάσεων σε πρώτο επίπεδο για τα εκπαιδευτικά ζητήματα, αλλά
συμμετέχουν σε δεύτερο επίπεδο σε όλες τις διαδικασίες, γιατί είναι σε άμεση
επαφή με τους μαθητές, βάζουν τα θέματα και τους αξιολογούν. Είναι πολύ
σημαντικό να εκφράσουν τις απόψεις τους, γι’ αυτό που συμβαίνει στο σχολείο και
να διαμορφώσουν μια δυναμική τεκμηριωμένη πρόταση με την ελπίδα αργότερα να
τους εμπιστευτεί και να τους ακούσει το Υπουργείο Παιδείας, ώστε να αρχίσει το
«θαύμα της Αναβάθμισης της Εκπαίδευσης».
Διαπίστωσα, ως Σχολική Σύμβουλος Ροδόπης και Ξάνθης, ότι υπάρχουν αξιόλογοι
μαθηματικοί, οι οποίοι έχουν αξιόλογες προτάσεις. Προσπάθησα να οργανώσω με
τους μαθηματικούς δυο «ομάδες συλλογικής δράσης» στη Ροδόπη και στη Ξάνθη,
στις οποίες καταφέραμε να συζητάμε σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης, με ειλικρίνεια και
χωρίς προκαταλήψεις, για τις αντιφάσεις και τα προβλήματα που υπάρχουν στην
εκπαίδευση και να τα καταγράψουμε. Με στόχο να συνθέσουμε μια ενιαία
πρόταση αναβάθμισης της εκπαίδευσης, με την ελπίδα να δημιουργηθούν κανάλια
αμφίδρομης επικοινωνίας με το Υπουργείο Παιδείας.
Πιστεύουμε ότι η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης εξαρτάται από την
επικοινωνιακή ικανότητα, την αυτοπεποίθηση και την αυτογνωσία του
εκπαιδευτικού, η οποία αντανακλάται στις διαπροσωπικές σχέσεις με τους μαθητές
του. Παρατηρούμε ότι τη σχέση που έχουμε με τον εαυτό μας την αναπαράγουμε
και στους άλλους, όπως και στους μαθητές μας. Είναι σημαντικό ο εκπαιδευτικός να
προσπαθήσει να γνωρίσει τους μαθητές, ώστε να δημιουργηθούν «γέφυρες
επικοινωνίας» μεταξύ τους, γιατί είμαστε συνταξιδιώτες σε ένα κοινό πνευματικό
ταξίδι ανάμεσα σε ιδέες και συναισθήματα. Σε επικοινωνία με τους μαθητές
διαπίστωσα ότι αυτοί χαρακτηρίζουν τις «σχέσεις» με τους εκπαιδευτικούς
«μέτριες» και θέλουν να είναι πιο ουσιαστικές. Θα ήταν χρήσιμο να
προσδιορίσουμε νέες διαδικασίες, τι σημαίνει και πως αναπτύσσονται οι σωστές
σχέσεις και η ουσιαστική συνεργασία στο σχολείο μεταξύ εκπαιδευτικών, μαθητών
και γονιών.
Διαπιστώνουμε ότι για την έλλειψη σαφούς και ορθολογικά τεκμηριωμένης
πρότασης για την Εκπαίδευση, ευθύνεται η έλλειψη διασύνδεσης μεταξύ των
φορέων του Υπουργείου Παιδείας και των άλλων Υπουργείων, όπως το Υγείας ή των
Ερευνητικών Ιδρυμάτων, που έχουν αλληλεπικαλυπτόμενες αρμοδιότητες, τα οποία
αποτελούν ένα μοντέλο λειτουργίας που ευθύνεται για την έλλειψη σαφούς και
ορθολογικά τεκμηριωμένης πρότασης για την εκπαίδευση. Πιστεύουμε ότι είναι
σημαντικό να αρχίσει μια συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας με το Υπουργείο
Υγείας. Κάποιοι υπεύθυνοι του Υπουργείου Υγείας και μέλη από την «Ελληνική
Ψυχιατρική Εταιρεία» και από τη «Ελληνική Ψυχαναλυτική Εταιρεία» συμφώνησαν
με την πρόταση να γίνει μία συνεργασία σε μόνιμη βάση μεταξύ ψυχολόγων,
ψυχιάτρων και εκπαιδευτικών, με στόχο να δημιουργηθεί το κατάλληλο υλικό για
την επιμόρφωση του εκπαιδευτικού, ώστε να ενισχύσει την αυτογνωσία του και να
βελτιώσει την επικοινωνιακή του ικανότητα, για να συνταξιδέψει μαζί με τους
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μαθητές σε ένα πνευματικό ταξίδι. Ακόμη, είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένα
επιμορφωτικό υλικό για τους Διευθυντές πάνω σε παιδαγωγικά θέματα, για να
αντιμετωπίσουν καλύτερα τον Παιδαγωγικό τους ρόλο.
Συμπεράσματα
Διαπιστώνουμε ότι δεν χρειάζεται μια μεταρρύθμιση, αλλά μια ουσιαστική ρύθμιση
όλων των παραγόντων της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες της με κοινή λογική
και να διαμορφωθούν οι κατάλληλες δομές και οι νέες διαδικασίες συνεργασίας της
εξουσίας με τη βάση. Ακόμη, η ρύθμιση μπορεί να σχεδιαστεί με παρόμοιες
διαδικασίες σε όλους τους τομείς, όπως στην εκπαίδευση, στην υγεία και στην
οικονομία.
Παρατηρούμε ότι στα Συνέδρια επαναλαμβάνεται το ίδιο μοντέλο, όπου στις
εισηγήσεις υποστηρίζουν αποσπασματικά κάποιες απόψεις και σε ένα μεγάλο
αριθμό εκπαιδευτικών δεν δίνονται ευκαιρίες και ο κατάλληλος χρόνος για να
εκφράσουν τις απόψεις τους. Αλλά και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί επαναλαμβάνουμε
το ίδιο μοντέλο μέσα στην τάξη, δηλαδή δεν ενθαρρύνουμε μαθητές να
εκφραστούν. Έτσι, επαναλαμβάνεται το μοντέλο σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής
δομής, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ο «παθητικός πολίτης».
Είναι σημαντικό να αντιμετωπίσουμε το σχολείο ως μαθησιακό οργανισμόεπιχείρηση. Για να υπάρχει απόδοση, πρέπει οι εκπαιδευτικοί να το θεωρούν δική
τους δουλειά και να προσπαθούν να τη βελτιώσουν. Πιστεύω ότι πρέπει να
σταματήσει η απαξίωση του εκπαιδευτικού και να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο
εμπιστοσύνης, για να κινητοποιηθεί το ενδιαφέρον του, ώστε να ξεπεράσουν τον
παθητικό ρόλο τους, να έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν το δικό τους λόγο και
να συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων.
Πιστεύω ότι πρέπει να απομυθοποιήσουμε τα Συνέδρια και να διαμορφώσουμε
νέες διαδικασίες ουσιαστικής συνεργασίας. Είναι ανάγκη να συνειδητοποιήσουμε
ότι για να ξεπεράσουμε την κρίση η μοναδική λύση είναι να διαμορφώσουμε νέες
διαδικασίες συνεργασίας και να θέσουμε τα προβλήματα στο «τραπέζι», για να τα
καταγράψουμε, να τα ιεραρχήσουμε, ώστε να συνθέσουμε τις απόψεις μας και να
πάρουμε αποφάσεις για να προσδιορίσουμε τα αυτονόητα και τα δεδομένα, με
βάση την κοινή λογική. Παρατηρούμε όμως ότι δεν έχει δημιουργηθεί ένα κοινό
πλαίσιο συνεργασίας που θα επιτρέψει την συνεργασία πολιτικής και
εκπαιδευτικής βούλησης. Δυστυχώς, δεν τολμούμε να υλοποιήσουμε νέες
διαδικασίες συνεργασίας, γιατί πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι να αλλάξουμε τρόπο
σκέψης, να αποκτήσουμε με εμπιστοσύνη, πολύπλευρη ενημέρωση, διευρυμένη
συνείδηση, να μάθουμε να δουλεύουμε ομαδικά, και να ξεπεράσουμε το βόλεμά
μας.
Προτείνουμε, για να υλοποιηθούν τα παραπάνω, να συγκροτηθεί μία «Κεντρική
Ομάδα Προβληματισμού και Διαμόρφωσης Προτάσεων» στην Αθήνα και μια στην
Θεσσαλονίκη και παράλληλα να δημιουργηθούν πιλοτικά «ομάδες συλλογικής
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δράσης» στην Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή και Ξάνθη. Στη συνέχεια, αν παραχθεί
έργο, να γίνει θεσμός σε όλες τις Περιφέρειες.
Μια άλλη πρόταση είναι να δημιουργηθούν δίκτυα συνεργασίας - επικοινωνίας
μεταξύ των σχολείων, στα οποία θα συνεργάζονται ομάδες εκπαιδευτικών με τα
στελέχη της εκπαίδευσης μέσα στο σχολείο. Στη συνέχεια, να βρίσκονται σε τακτά
διαστήματα οι ομάδες από τα σχολεία ή οι αντιπρόσωποί τους για ανταλλαγή
απόψεων και προτάσεων και για ανατροφοδότηση.
Οι ομάδες αυτές να συγκροτηθούν από αντιπροσώπους από τα Πανεπιστήμια, την
Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (η οποία δέχθηκε να συμμετέχει), από συλλόγους
εκπαιδευτικών διαφόρων ειδικοτήτων, συνδικαλιστικούς φορείς που έχουν
ουσιαστικό ενδιαφέρον για την εκπαίδευση, από συλλόγους γονέων και από όσα
άτομα έχουν σημαντικές προτάσεις για την Παιδεία.
Πιστεύω ότι πρέπει να αξιοποιηθεί ο ρόλος του Σχολικού Συμβούλου, ώστε να
μπορεί να λειτουργήσει ως συντονιστής και ως καταλύτης ανάμεσα στο Υπουργείο
Παιδείας και στο σχολείο. Ειδικότερα, να συλλέγει πληροφορίες, να ταξινομεί τα
προβλήματα, τις απόψεις και τις προτάσεις των εκπαιδευτικών, γονιών και των
μαθητών, με στόχο να τις στέλνει στο Υπουργείο Παιδείας και στο Ι.Ε.Π., όπου
λαμβάνονται οι αποφάσεις, ώστε να υπάρχει μια αμφίδρομη επικοινωνία με τη
βάση, για την καλύτερη αντιμετώπιση των συσσωρευμένων προβλημάτων της
εκπαίδευσης.
Η «Κεντρική Ομάδα Προβληματισμού και Διαμόρφωσης Προτάσεων» θα παράγει
ένα αρχικό υλικό και στη συνέχεια, με τη βοήθεια επιμορφωτικών σεμιναρίων, με
το διαδίκτυο, την τηλεόραση και τον τύπο. θα μπορεί να ενημερώνει, τις «ομάδες
συλλογικής δράσης» στην Περιφέρεια.
Οι «ομάδες συλλογικής δράσης» πρέπει να έχουν τους παρακάτω στόχους:
.να διερευνήσουν και να καταγράψουν τις απόψεις και τις προτάσεις των
εκπαιδευτικών με στόχο να συνθέσουν γενικότερα το λόγο των εκπαιδευτικών.
.να διαμορφώσουν τα αντικειμενικά κριτήρια με βάση τα οποία πρέπει να είναι
δομημένοι όλοι οι παράγοντες της εκπαίδευσης, σε μια κοινή λογική σειρά και σε
διαλεκτική σχέση μεταξύ τους. Για παράδειγμα ποια πρέπει να είναι τα κριτήρια για
να είναι μία διδασκαλία «σωστή» ή για να είναι ένας εκπαιδευτικός «σωστός».
Πιστεύουμε ότι υπάρχουν υποκειμενικά και αντικειμενικά κριτήρια, αλλά πρέπει να
συμφωνήσουμε σε κάποιους βασικούς άξονες και κανόνες για τα βασικά κριτήρια
μέσα από τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Παράλληλα να δημιουργηθεί σε
κάθε Περιφέρεια ένα «Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης Εκπαιδευτικών
Θεμάτων» με Αρχείο με το κατάλληλο υλικό με χρήσιμες θεωρητικές πληροφορίες
και πρακτικές οδηγίες για να υπάρχει μια βάση δεδομένων, ώστε οι συμμετέχοντες
να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν τις κατάλληλες πληροφορίες.
Ακόμη είναι απαραίτητο η μαθηματική κοινότητα να συγκροτήσει «ομάδες
εργασίας» με στόχο να συζητήσει συστηματικά για τον προσδιορισμό της
διδακτικής βασικών μαθηματικών εννοιών και να γίνεται πειραματισμός με
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διάφορες μεθόδους διδασκαλίας, γιατί οι μαθηματικοί έχουμε διδαχτεί
επιφανειακά και με τον παραδοσιακό τρόπο τα μαθηματικά, ώστε να βοηθήσουμε
τους μαθητές να κατανοήσουν από το Δημοτικό τις βασικές μαθηματικές έννοιες.
Επιπλέον, η μαθηματική κοινότητα είναι απαραίτητο να συζητήσει και να
διερευνήσει συστηματικά πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους μαθητές να μάθουν
να σκέφτονται, ώστε να γίνουν «σκεπτόμενοι πολίτες», δηλαδή να μπορούν να
λύνουν προβλήματα, να εμπεδώνουν τα μαθηματικά και να παίρνουν αποφάσεις
για τη ζωή τους. Οι μαθητές δεν σκέφτονται, όχι επειδή δεν το θέλουν ή γιατί δεν
μπορούν, αλλά επειδή δεν τους έχουμε μάθει να σκέφτονται και ταυτόχρονα πρέπει
να νιώθουν ευχαρίστηση. Το να μάθουν να σκέφτονται εξαρτάται από την
διαπραγμάτευση πολλών παραγόντων, βασικότεροι από τους οποίους είναι η
προσπάθεια και του Υπουργείου αλλά και των εκπαιδευτικών. Η ανάπτυξη της
μαθηματικής σκέψης των μαθητών είναι ο μοναδικός δρόμος για την ανάπτυξη της
χώρας μας.
Είναι ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στην αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου
και στη συνεργασία των δασκάλων και των μαθηματικών σε ισότιμη βάση για να
προσδιοριστούν οι κατάλληλες πρακτικές γνώσεις για τη σωστή εκπαίδευση των
δασκάλων. Η μαθηματική εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο είναι το «κλειδί» για
την αναβάθμιση της εκπαίδευσης, γιατί ο εγκέφαλος των μαθητών διαμορφώνεται
από την αλληλεπίδραση της κληρονομικότητας με στα ερεθίσματα που δέχεται από
το περιβάλλον. Σύμφωνα με τους νευροφυσιολόγους στο Δημοτικό ο εγκέφαλος
των μαθητών είναι πιο εύπλαστος και απορροφά σαν σφουγγάρι τις πληροφορίες
και με την κατάλληλη διδασκαλία αναπτύσσονται οι κατάλληλες συνάψεις και
αυλάκια στον εγκέφαλο των παιδιών και δημιουργούνται κάποια «παράθυρα» που
συντελούν στην επεξεργασία και εύκολη κατανόηση των προσλαμβανομένων
πληροφοριών (Jean-Pierre,1984).
Για το λόγο αυτό πρέπει να δοθούν οι κατάλληλες πληροφορίες μέσα από τη
διδασκαλία της γλώσσας και των μαθηματικών, ώστε οι μαθητές να οργανώσουν
τον εγκέφαλό τους, με στόχο να μάθουν να σκέφτονται και να συγκροτούν τη
μαθηματική σκέψη. Μετά, στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο, χάνονται πολλές ευκαιρίες
και είναι πιο δύσκολο για τους μαθητές να μάθουν Μαθηματικά και Γλώσσα.
Είναι ανάγκη το Υπουργείο Παιδείας να δώσει έμφαση στο σχεδιασμό της Τεχνικής
εκπαίδευσης, γιατί η ανάπτυξη της Χώρας μας χρειάζεται ανθρώπους οι οποίοι
μπορούν να σκέφτονται και να παράγουν έργο.
Πιστεύουμε ότι όσοι μαθητές του ΕΠΑ.Λ. δεν θα φοιτήσουν στο Πανεπιστήμιο είναι
χρήσιμο να διδάσκονται «εφαρμοσμένα μαθηματικά», ώστε να έχουν τις
απαραίτητες γνώσεις για να αντιμετωπίσουν τις καθημερινές τους ανάγκες. Οι
μαθηματικοί είναι ανάγκη να διαμορφώσουν μια αρχική πρόταση για το
περιεχόμενο των εφαρμοσμένων μαθηματικών και στη συνέχεια να συνεργαστούν
με άλλες ειδικότητες, όπως με φυσικούς, ηλεκτρολόγους, για να την εμπλουτίσουν
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προσδιορίζοντας καλύτερα τις γνώσεις που χρειάζονται οι μαθητές και στις άλλες
ειδικότητες.
Διαπιστώνουμε ότι οι μαθητές έχουν ενδιαφέρουσες απόψεις γι΄ αυτό είναι
απαραίτητο να συζητάμε με τους μαθητές, για να διερευνήσουμε τις ανάγκες τους
για το πώς θέλουν το σχολείο, ώστε να το σχεδιάσουμε σύμφωνα με τις δικές τους
αντιλήψεις, ιδέες και ανάγκες, ώστε το σχολείο να αποκτήσει καλύτερο
παιδαγωγικό ρόλο και να βοηθήσει στη πνευματική ανάπτυξη των μαθητών. Γι’
αυτό η ελπίδα μας είναι να δημιουργήσουμε με τους μαθητές ένα ισότιμο διάλογο,
μια σχέση εμπιστοσύνης, να τους «ακούσουμε» ουσιαστικά, γιατί τότε εκφράζουν
καταπληκτικές, ανανεωτικές, καινοτόμες ιδέες και σημαντικές προτάσεις, επειδή
δεν έχουν προσαρμοστεί στις στερεότυπες αντιλήψεις, με βάση τις οποίες
μπορούμε να διαμορφώσουμε προτάσεις για το σχεδιασμό της Εκπαίδευσης, ώστε
το σχολείο να καλύπτει τα ενδιαφέροντά τους. Χρήσιμο θα ήταν να οργανωθούν
ημερίδες όπου να συμμετέχουν οι μαθητές με την συνεργασία των εκπαιδευτικών,
οι οποίοι θα τους βοηθήσουν να διατυπώσουν καλύτερα τις απόψεις τους και τις
προτάσεις τους.
Διαθέτω ένα μεγάλο αρχείο με εισηγήσεις, αποκόμματα από εφημερίδες, περιοδικά
και κασέτες απομαγνητοφωνημένες με συζητήσεις με εκπαιδευτικούς, μαθητές και
από εκπομπές από την τηλεόραση πάνω σε εκπαιδευτικά θέματα. Έχω καταγράψει
έναν μεγάλο αριθμών από απόψεις και προτάσεις εκπαιδευτικών, μαθητών και
γονιών. Ακόμη, διαθέτω ένα σημαντικό υλικό σε παραμύθια και ζωγραφιές των
μαθητών, για τη διερεύνηση της συναισθηματικής γλώσσας των μαθητών
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Banyard P., & Hayes N. (1994). Σκέψη και Λύση Προβλημάτων. Αθήνα: Ελληνικά
Γράμματα.
Benoist, Luc.(1992).Σημεία, σύμβολα και μύθοι. Αθήνα: Καρδαμίτσα.
Ξωχέλλη Παναγιώτη. (1983) Παιδαγωγική του Σχολείου
Μπεντελχάιμ Η ψυχανάλυση των παραμυθιών και η μαγεία του μύθου. Γλάρος.
Μόκο, Ζωρζ. (1997). Ψυχανάλυση και εκπαίδευση. Αθήνα: Καστανιώτη.
Μοντεσσόρι, Μ. (1960). Εκπαίδευση για έναν Καινούριο Κόσμο. Αθήνα: Γλάρος.
Μοντεσσόρι, Μ. (1980). Να εκπαιδεύσουμε το ανθρώπινο δυναμικό. Αθήνα:
Γλάρος.
Donaldson, Margaret. (1991).Η σκέψη των παιδιών. Αθήνα: Gutenberg.
Huges, Martin. (1999). Τα παιδιά και η έννοια των αριθμών. Αθήνα: Gutenberg.
Ifrah, G. Παγκόσμια Ιστορία των Αριθμών. Αθήνα: Σμυρνιωτάκης.
Jung, C. G. (1995). 4 Αρχέτυπα. Αθήνα: Ιάμβλιχος.
Jung, C. G. (1995). Ψυχολογία και Απόκρυφο. Αθήνα: Ιαμβλίχος.
Polya, G. (1964). Πώς να το λύσω. Αθήνα: Α. Καραβία.
Rowshan, Arthur. (1998). Πες το με μια ιστορία. Αθήνα: Δυναμική Επιτυχίας.
Πολυδούρη, Βαγ. (1976). Το ταμπού των συμβόλων. Αθήνα: Λ. Σταμπουλίδη.
-31-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων

Ετήσιος Προγραμματισμός της Σχολικής Μονάδας στον χώρο της
Προσχολικής Εκπαίδευσης: Μια εναλλακτική πρόταση με βάση το
μοντέλο των Οργανωτικών Κέντρων στην Εκπαίδευση
Βέλκου Κυριακή
Σχολική Σύμβουλος 15ης Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής
kikivelkou@gmail.com
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Με την παρούσα μελέτη ασχοληθήκαμε στο πλαίσιο μιας έρευνας-δράσης με τον
εκπαιδευτικό σχεδιασμό σε επίπεδο μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού.
Στηριζόμενοι στην προοπτική των αυτόνομων σχολικών μονάδων-στο πλαίσιο μιας
σχετικής αυτοδυναμίας που χαρακτηρίζει το ελληνικό νηπιαγωγείο- και υιοθετώντας
τις αρχές της συστημικής θεωρίας και του συνεργατικού μοντέλου στην εκπαίδευση,
υποστηρίξαμε την λογική των Οργανωτικών Κέντρων. Ο προγραμματισμός
οργανώνεται με τη μορφή ενός εκπαιδευτικού σχεδιασμού στο πλαίσιο ενός
αδρομερούς οργανωτικού σχήματος, μέσα στο οποίο ο γενικός και οι επιμέρους
στόχοι διαμορφώνουν την εσωτερική πολιτική κάθε σχολικής μονάδας, σε
συμφωνία με το σενάριο των δυνατοτήτων αλλά και αδυναμιών της λειτουργίας της
κατά την εκπαιδευτική πράξη.
Εισαγωγή- Προβληματική
Στο Π.Δ. 200/98 (άρθρο 11, παρ. 6) γίνεται λόγος για τον προγραμματισμό του
εκπαιδευτικού έργου δίχως να διευκρινίζεται η διαδικασία του. Από τον ρόλο της
σχολικής συμβούλου -εδώ και αρκετά χρόνια- διαπιστώθηκε ότι η συνήθης τακτική
μέχρι τώρα στα νηπιαγωγεία είναι –στο πλαίσιο του προγραμματισμού- να
αποστέλλονται έντυπα στην σχολική σύμβουλο, στα οποία αναγράφονται τα
θέματα με τα οποία θα ασχοληθούν ο εκπαιδευτικοί, τα πιθανά προγράμματα που
θα υλοποιηθούν στη διάρκεια της χρονιάς και οι πιθανές επισκέψεις και
συνεργασίες που θα αναπτυχθούν. Επίσης ο ρόλος του ερευνητή από τις
εκπαιδευτικούς απουσιάζει ως επί το πλείστον καθώς δεν φαίνεται εύκολη
υπόθεση. Όμως η πραγματικότητα στην εκπαίδευση (πολυπολιτισμικότητα,
διαπολιτισμική εκπαίδευση, νέα δεδομένα για την διδασκαλία όπως:
διαφοροποίηση, εξατομίκευση, ευελιξία κ.α.) ορίζει ότι κάθε νηπιαγωγός κατά τον
εκπαιδευτικό της σχεδιασμό δε θα λειτουργεί ως μονάδα αλλά ως μέλος ενός
συνόλου. Μέσα από χαρακτηριστικά τα οποία διαμορφώνουν το προφίλ της
λειτουργίας κάθε νηπιαγωγείου (σενάριο), καλό είναι να καθορίζονται κοινές
γενικές επιδιώξεις σε αντιστοιχία με την ιδιαιτερότητα του σεναρίου αλλά και να
διαφοροποιούνται δράσεις σε επιμέρους ζητήματα. Σύμφωνα με τα παραπάνω
δεδομένα φαίνεται ότι στη σημερινή πραγματικότητα παρίσταται η ανάγκη κάθε
σχολική μονάδα (νηπιαγωγείο) να συζητάει, να αναλύει και να επιλέγει την
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αποστολή της σύμφωνα με την ιδιαίτερη ταυτότητα που την χαρακτηρίζει και κάτω
από την ιδιαιτερότητα των συνθηκών που λειτουργεί.
Με την παρούσα μελέτη σε εξέλιξη διερευνάται η διαδικασία υποστήριξης των
εκπαιδευτικών στη βελτίωση του ετήσιου προγραμματισμού με την λογική των
Οργανωτικών κέντρων, σύμφωνα με την οποία η αποστολή κάθε σχολικής μονάδας
διατυπώνεται ως οργανωτικό κέντρο με το οποίο εκφράζεται το όραμα ως
πνευματική έννοια, κάτω από το οποίο χαράζεται η επιμέρους πολιτική του και οι
δράσεις των εκπαιδευτικών.
Κυρίως Σώμα: Η έρευνα
Με βάση την συστημική θεωρία (Παπαναούμ, 1995) κάθε σχολική μονάδα μπορεί
να θεωρηθεί ως ένα επιμέρους σύστημα του όλου εκπαιδευτικού συστήματος της
χώρας, το οποίο βρίσκεται σε διαρκή αλληλεξάρτηση με τα άλλα συστήματα και
υπερ-συστήματα του εξωτερικού περιβάλλοντος του. Αυτό σημαίνει ότι η γνώση
που έχει κάθε διακριτή οντότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας χωριστά
(εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές, σχολικός σύμβουλος, διευθυντής εκπαίδευσης
κ.ο.κ.), οι δραστηριότητες, οι επιλογές, οι όποιες αποφάσεις επιδρούν τοπικά τόσο
κάτω από την ιδιαιτερότητα της κάθε οντότητας, όσο και συλλογικά κάτω από την
ιδιαιτερότητα των επιμέρους συνόλων της. Η αποτελεσματική λειτουργία της
σχολικής μονάδας κατά τη διάρκεια εισροών και εκροών και συνεχών μεταβολών,
απαιτεί οργάνωση και σχεδιασμό δράσεων στο πλαίσιο ενός προγραμματισμού με
τον οποίο θα καθίσταται δυνατή η αναγνώριση της αποστολής της στο
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Στηριζόμενοι στην συγκεκριμένη θεωρία
αντικρίζουμε τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό σε επίπεδο ετήσιου προγραμματισμού
σχολικής μονάδας και όχι ως μονόδρομη διαδικασία. Η εκπόνηση του προσδιορίζει
σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα εκπαίδευσης που παρέχεται σ’ αυτήν. Η λογική των
Οργανωτικών Κέντρων υποστηρίζει τον σχεδιασμό σαφώς διατυπωμένων
περιεχομένων που δίνουν έμφαση σε συγκεκριμένους στόχους. Το Οργανωτικό
Κέντρο προβάλλει ως όραμα, γύρω από το οποίο αναπτύσσεται το Αναλυτικό
Πρόγραμμα με τους σκοπούς και τα περιεχόμενα του, καθορίζονται τα όρια και τα
πλαίσια μέσα στα οποία θα κινηθούν οι ενέργειες των εκπαιδευτικών και
προσδιορίζονται οι τελικοί στόχοι. Βοηθάει τους εκπαιδευτικούς να εντοπίσουν
στοιχεία, τα οποία θα αποτελούν σημεία εστίασης της προσοχής και της δουλειάς
τους (Αυγερινός, 2011). Προσδιορίζονται οι σκοποί λειτουργίας της σχολικής
μονάδας, καθορίζονται συγκεκριμένοι στόχοι βελτίωσης, επιλέγονται προγράμματα
δράσης και διευκολύνεται ο έλεγχος επίτευξης των επιθυμητών αποτελεσμάτων
(Χατζηπαναγιώτου, 2000).
Στην παρούσα μελέτη κλήθηκαν οι εκπαιδευτικοί κατά την διαδικασία του
εκπαιδευτικού προγραμματισμού να καθορίσουν ποιά είναι η αποστολή της
σχολικής τους μονάδας τη δεδομένη χρονική περίοδο σύμφωνα με τις ανάγκες ή τις
δυνατότητες του πλαισίου στο οποίο λειτουργούν.
-33-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων

Στόχος μας ήταν να ενισχύσουμε τους εκπαιδευτικούς στο ρόλο τους ως κύριους
φορείς της εκπαιδευτικής αλλαγής. Σε αυτό το πλαίσιο η σκέψη μας
προσανατολίστηκε (Craft, 2000) στην:
- προώθηση συνεργατικών σχέσεων μεταξύ των νηπιαγωγών
- υποστήριξη των εκπαιδευτικών της περιφέρειας μας σε διερευνητικό ρόλο ώστε
να μπορούν να παρατηρούν, να αναλύουν , να κατανοούν και να αναγνωρίζουν
προβλήματα και στη συνέχεια να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν πλάνο δράσεων
προς επίλυση αυτών.
- ενδυνάμωση της ικανότητας τους να αναπροσαρμόζονται στα νέα δεδομένα
- ικανοποίηση τους σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο μέσα από την
εφαρμογή συστηματικότητας των προσπαθειών τους στον χώρο εργασίας τους.
- υποστήριξη μιας μορφής προγραμματισμού στον οποίον οποίο να διαφαίνεται ο
ουσιαστικός ο ρόλος των εκπαιδευτικών πέρα από τη λογική μιας γραφειοκρατικής
διαδικασίας που πρέπει να επιτελεστεί σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία.
Τέθηκαν δυο ερευνητικά ερωτήματα:
α) ποιες θα ήταν οι πιθανές ενέργειες των εκπαιδευτικών που θα σχεδιάζονταν στο
πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού σύμφωνα με την λογική των οργανωτικών
κέντρων;
β) κατά πόσο η υποστήριξη των εκπαιδευτικών θα μπορούσε να αναθεωρήσει
παγιωμένες πεποιθήσεις και πρακτικές τους.
Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι η εξής: Η έρευνα-δράση επιλέχτηκε ως
διαδικασία υποστήριξης των εκπαιδευτικών λόγω της προσπάθειας να
οργανώσουμε τη διαδικασία τροποποίησης και αλλαγής του τρόπου
προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου που έκαναν οι νηπιαγωγοί μέχρι τώρα
με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εκπαιδευτικών και στο βαθμό
κατανόησης της λογικής και της διαδικασίας των οργανωτικών κέντρων. Η έρευναδράση σήμαινε ότι στο πλαίσιο των συναντήσεων και συζητήσεων με τις
νηπιαγωγούς από τη διερεύνηση των ζητημάτων που προέκυπταν αλλά και από την
ανάλυση των σχεδίων (Αυγητίδου, 2014) και προγραμματισμών που παρέδιδαν οι
νηπιαγωγοί προέκυπταν διαπιστώσεις που καθοδηγούσαν την επόμενη δράση μου
με σκοπό την αποτελεσματική υποστήριξή τους.
Συγκεκριμένα, η πρόταση προγραμματισμού στη βάση των οργανωτικών κέντρων
απευθύνθηκε στις/στους εκπαιδευτικούς της 15ης Περιφέρειας Προσχολική Αγωγής
στο χρονικό διάστημα 2013-2015. Την πρώτη χρονιά 2013-2014 με την έναρξη του
διδακτικού έτους παρουσιάστηκε η συγκεκριμένη πρόταση της διαδικασίας του
προγραμματισμού σε ημερίδα που απευθυνόταν σε όλες τις νηπιαγωγούς.
Υποστηρίχθηκε ένας λειτουργικός μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός (σε ετήσια
βάση), με τη λογική του οργανωτικού κέντρου ενστερνιζόμενοι την φιλοσοφία της
σχολικής μονάδας ως οργανισμού μάθησης (Πανιτζίδου & Παπασταμάτης, 2008).
Στη συνέχεια δόθηκε ένα έντυπο με συγκεκριμένα πεδία στα οποία οι νηπιαγωγοί
με απόφαση ολομέλειας κλήθηκαν να καταγράψουν το σενάριο λειτουργίας της
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σχολικής τους μονάδας, να σκεφτούν και να καταθέσουν σύμφωνα με το σενάριο
τους τον γενικό στόχο και τους επιμέρους γύρω από τους οποίους θα
προσανατόλιζαν τις ενέργειες τους και τέλος για κάθε τρίμηνο να καταγράψουν
πιθανά σχέδια δράσεων. Το οργανωτικό κέντρο έλαβε τη μορφή ενός αδρομερούς
σχήματος στο οποίο διαφαινόταν η αποστολή (το όραμα) της σχολικής μονάδας,
σύμφωνα με το οποίο καθοριζόταν ο γενικός στόχος και οι επιμέρους της σχολικής
χρονιάς σε μια εξελικτική πορεία σύμφωνα με τις παρούσες ιδιάζουσες συνθήκες
και προτείνονταν δράσεις κατά αντιστοιχία με τα προαναφερθέντα. Οργανώθηκαν
συναντήσεις σε ομάδες σχολείων, στις οποίες παραβρέθηκαν οι προϊσταμένες.
Πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις, δόθηκαν διευκρινιστικές οδηγίες για τον τρόπο
συμπλήρωσης του εντύπου και κάποια πιθανά παραδείγματα. Δόθηκε επίσης η
δυνατότητα στα νηπιαγωγεία να συμμετέχουν προαιρετικά. Όσοι δεν συμμετείχαν
κατέθεταν τους τριμηνιαίους προγραμματισμούς σύμφωνα με το Π.Δ. 200. Από την
αποκωδικοποίηση των καταγραφών στα έντυπα των προγραμματισμών προέκυψαν
παρατηρήσεις σύμφωνα με τις οποίες τη φετινή χρονιά πραγματοποιήθηκαν
βελτιώσεις στην σύνταξη του εντύπου που δόθηκε για δεύτερη χρονιά και
υλοποιήθηκαν δύο επιμορφωτικές ημερίδες με την έναρξη της χρονιάς εστιασμένες
σε δικά τους παραδείγματα. Σε αυτές έγιναν σχολιασμοί, επισημάνθηκαν καίρια
σημεία και δόθηκαν επιπλέον διευκρινιστικές οδηγίες. Ακολούθησε αποστολή
υλικού με πιο συγκεκριμένα παραδείγματα, ανταλλαγές ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας, τηλεφωνική επικοινωνία σε κάποιες περιπτώσεις και
απογευματινή προαιρετική συνάντηση νηπιαγωγών για την παρουσίαση ενός
παραδείγματος αντίστοιχου σχεδιασμού ετήσιου προγραμματισμού με όραμα την
ενίσχυση σχέσεων σχολείου-οικογένειας στο πλαίσιο της φιλαναγνωσίας με την κα
Αρτζανίδου. Τα παραδοτέα των προγραμματισμών της φετινής χρονιάς βρίσκονται
σε εξέλιξη αποκωδικοποίησης. Για την ανάλυση των δεδομένων στο τέλος της
έρευνας θα χρησιμοποιηθούν α) ένα ερωτηματολόγιο με κλειστού και ανοιχτού
τύπου ερωτήσεις για την διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών για τη
συμμετοχή τους στην όλη διαδικασία β) ένα εργαλείο συλλογής και ανάλυσης
δεδομένων των προγραμματισμών του σχολικού έτους 2014-2015 στη βάση
συγκεκριμένων κριτηρίων που εξετάζουν τη συμμετοχή των νηπιαγωγών, την
συνέπεια στόχων και δράσεων στον προγραμματισμό αλλά και μεταξύ αυτών και
του οράματος που τίθενται.
Συζήτηση- Συμπεράσματα
Στον πρώτο χρόνο εφαρμογής του σχεδιασμού του προγραμματισμού με τη λογική
των οργανωτικών κέντρων το ποσοστό των σχολείων που ανταποκρίθηκε στην
πρόταση είχε υπερβεί αριθμητικά το μέσο όρο στο σύνολο των δημόσιων σχολικών
μονάδων (65 από τα 109). Στο ποσοστό αυτό παρατηρήθηκε ότι αρκετοί
προγραμματισμοί (25 στον αριθμό) πλησίαζαν σε αυτή τη φιλοσοφία οι οποίοι
προέρχονταν από νηπιαγωγεία του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Στους υπόλοιπους
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παρατηρήθηκε μια δυσκολία διατύπωσης του γενικού και των επιμέρους
εκπαιδευτικών στόχων σε αντιστοιχία με το όραμα που κατέγραφαν οι
εκπαιδευτικοί. Στην πλειοψηφία τους γινόταν αναφορά περισσότερο σε
διδακτικούς στόχους σύμφωνα με την εφαρμογή του αναλυτικού προγράμματος.
Επίσης στις αναφορές των εκπαιδευτικών σε δράσεις που κατέγραφαν ανά τρίμηνο
παρατηρήθηκε μια άτυπη θεσμοθέτηση «ύλης» με την διαπραγμάτευση από
μέρους των νηπιαγωγών συγκεκριμένων θεματικών προσεγγίσεων μέσα στην τάξη
άσχετα από το όραμα που προέβαλλαν. Στο πλαίσιο συζητήσεων και σχολιασμών
την επόμενη σχολική χρονιά επισημάνθηκαν από τις εκπαιδευτικούς δυσκολίες
κατά τη διαδικασία όπως: συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών, διατύπωσης και
καταγραφής γενικών και σε αντιστοιχία επιμέρους στόχων και σχεδιασμού δράσεων
σε αντιστοιχία με το όραμα. Αντιθέτως εκφράστηκαν θετικά σχόλια απέναντι στη
διαδικασία και στη φιλοσοφία με την οποία κλήθηκαν να διαμορφώσουν την
εκπαιδευτική τους πολιτική με κάποιο βαθμό αυτονομίας. Τέλος υποστηρίχθηκε η
πρόταση από μέρους τους ότι απαιτείται χρόνος να εξοικειωθούν με τέτοιους
είδους ενέργειες. Από ότι φάνηκε μέχρι στιγμής, παρά τις επιμέρους θετικές
εξελίξεις που παρατηρήθηκαν, υπάρχει αντίσταση στην αλλαγή πεποιθήσεων και
στάσεων των εκπαιδευτικών, καθώς η εκπαιδευτική πρακτική της στοχοκεντρικής
αντίληψης επηρεάζει ακόμα και τώρα τον προγραμματισμό των δράσεων των
νηπιαγωγών. Όπως διαφαίνεται ο/η νηπιαγωγός συνήθως σχεδιάζει τη δράση
του/της ανεξάρτητα από τους άλλους στην ίδια σχολική μονάδα και με
προσανατολισμό στο τι θεωρεί ο ίδιος/ίδια, ότι πρέπει να διαπραγματευτεί μέσα
στην τάξη της σύμφωνα με τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος που
υποδεικνύονται από την κεντρική εξουσία και όχι με προγραμματισμό κάτω από μια
ομπρέλα ενεργειών που προσανατολίζονται σε οράματα.
Η πρόταση μας θεωρούμε ότι υποστηρίζει ενέργειες που ενισχύουν το ελληνικό
νηπιαγωγείο να λειτουργεί ως φορέας συν-διαμόρφωσης της σχολικής
εκπαιδευτικής πολιτικής στο πλαίσιο της εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής, το οποίο
καλείται να χαράξει τη δική του αποστολή και πορεία στη βάση ενός οργανωτικού
κέντρου που το εξυπηρετεί. Η αποστολή του θα στηρίζεται σε αξίες και σκοπούς της
προσχολικής εκπαίδευσης αλλά με τη δυνατότητα της ευέλικτης παρουσίας του στις
ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του, οι οποίες θα καθορίζουν και το όραμα του.
Στο πλαίσιο αυτό θα μπορούν να λαμβάνονται αποφάσεις για ένα ευρύ φάσμα
θεμάτων (Ξηροτήρη-Κουφίδου, 2000), με αποτέλεσμα να οργανώνεται η λειτουργία
του σε ένα πλαίσιο λιγότερο ασφυκτικό απέναντι σε κανόνες και υποδείξεις της
κεντρικής εξουσίας.
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Περίληψη
Στις σημερινές συνθήκες κρίσης η ποιότητα της εκπαίδευσης ανάγεται σε κεντρικό
διακύβευμα των ευρωπαϊκών λόγων και πολιτικών. Στην παρούσα εργασία
χρησιμοποιώντας τη θεωρητική έννοια της αναπλαισίωσης από τον Bernstein και
συνδυάζοντας ποσοτικές και ποιοτικές μεθοδολογίες έρευνας προχωρούμε στη
μελέτη ενός πιλοτικού προγράμματος φυσικής δραστηριότητας νηπίων το οποίο
υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2013-14 στην Αχαΐα με πρωτοβουλία των
Σχολικών Συμβούλων Φυσικής Αγωγής και Προσχολικής Αγωγής. Αναζητούμε τις
διαδικασίες αναπλαισίωσης των Ευρωπαϊκών και Ελληνικών εκπαιδευτικών
πολιτικών σε ένα τέτοιο πρόγραμμα και διερευνούμε κατά πόσο η εμπλοκή σε ένα
καινοτόμο πρόγραμμα μπορεί να επιφέρει πολλαπλές βελτιώσεις της ποιότητας του
παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου στο επίπεδο της σχολικής μονάδας.
Εισαγωγή
Στις σημερινές συνθήκες που διαμόρφωσε η κρίση και η οικονομική αβεβαιότητα σε
όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, η εκπαίδευση ανάγεται σε μείζονα χώρο πολιτικής
παρέμβασης και η ποιότητά της ανάγεται σε κεντρικό διακύβευμα για τη
διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας(Lawn & Grek, 2012),
μεταφέροντας στο μίκρο-επίπεδο της σχολικής μονάδας τον λόγο περί
αναδιαρθρώσεων, εκσυγχρονισμού και καινοτομίας.
Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιώντας την Αναπλαισίωση Λόγου από τη θεωρία
του Bernstein επιχειρούμε την ανάλυση ενός πιλοτικού προγράμματος Φυσικής
Δραστηριότητας Νηπίων που υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2013-2014. Το
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πρόγραμμα υλοποιήθηκε με πρωτοβουλία των Σχολικών Συμβούλων Φυσικής
Αγωγής (ΣΣΦΑ) και Προσχολικής Αγωγής (ΣΣΠΑ) σε νηπιαγωγεία της Αχαΐας
βασισμένο στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών του Διαθεματικού Ενιαίου
Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ, 2003) για την Προσχολική Αγωγή
(ΠΑ) και τα Πιλοτικά Προγράμματα του 2010 για τη Φυσική Αγωγή (ΦΑ) στην ΠΑ. Η
παρούσα εργασία μελετώντας και αναλύοντας το πρόγραμμα θέτει δύο ερευνητικά
ερωτήματα. Πρώτον, κατά πόσο η εμπλοκή σε ένα καινοτόμο πρόγραμμα μπορεί να
επιφέρει πολλαπλές βελτιώσεις της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού
έργου στο επίπεδο της σχολικής μονάδας και δεύτερο ποιες είναι οι διαδικασίες
αναπλαισίωσης των Ευρωπαϊκών και Ελληνικών εκπαιδευτικών πολιτικών σε ένα
τέτοιο πρόγραμμα.
Η εργασία μας, η οποία αποτελεί τμήμα της τελικής αξιολογικής μελέτης του
προγράμματος χωρίζεται σε τρία μέρη.
Στην πρώτη ενότητα αναπτύσσονται τα θεωρητικά εργαλεία των Πεδίων
Αναπλαισίωσης που πηγάζουν από τη θεωρία του Bernstein για τον Παιδαγωγικό
Λόγο και αξιοποιούνται στην ανάλυση των δεδομένων και παρουσιάζεται
συνοπτικά η μεθοδολογία των ερωτηματολογίων και της ανάλυσης λόγου που
ακολουθήθηκε.
Στο δεύτερο μέρος που αποτελεί και το κύριο κομμάτι της παρουσίασης μας,
χρησιμοποιώντας τα μεθοδολογικά μας εργαλεία παρουσιάζουμε την πορεία του
προγράμματος αναζητώντας ταυτόχρονα τη σύνδεσή του με τις προωθούμενες
ευρωπαϊκές πολιτικές της στρατηγικής της Λισαβόνας και του προγράμματος
Horizon 2020 για Ποιότητα, Ανοικτότητα και Προσβασιμότητα, όπως αυτές
υιοθετούνται από τις ελληνικές κυβερνήσεις. Μέσα από την ανάλυση των τεχνικών
που χρησιμοποιήθηκαν στο πιλοτικό πρόγραμμα – από τον σχεδιασμό ως την
αξιολόγησή του και από τη δια ζώσης συνεργασία στη σχεδίαση τού περιεχομένου
και τη δημιουργία πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού ως τη δημιουργία wiki για τη
σχεδίαση, τη συνεχή παρακολούθηση, την αξιολόγησή και την ανατροφοδότησή
του – διερευνούμε αν και πώς αναπλαισιώθηκαν στο μικροεπίπεδο της σχολικής
καθημερινότητας οι πολιτικοί λόγοι (discourses) γύρω από τη βελτίωση της
ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και την αξιολόγηση της
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Καταγράφουμε τις πρακτικές στον σχεδιασμό και την
υλοποίηση του προγράμματος, όπως ο καταιγισμός ιδεών (brain storming) και η
ανταλλαγή απόψεων κατά την προετοιμασία των διδακτικών ενοτήτων ή τα
ημερολόγια και η αξιολόγηση ομοτίμων (peer reviewing) για τη συνεχή
διαμορφωτική αξιολόγηση του προγράμματος και τον επανασχεδιασμό στοιχείων
του. Στην καταγραφή μας αναζητούμε τις διαφοροποιημένες ερμηνείες,
προσαρμογές και επεξεργασίες από τους εκπαιδευτικούς των κεντρικά
καθορισμένων πολιτικών, της στρατηγικής της Λισαβόνας και του προγράμματος
Horizon 2020 για την αυτενέργεια και πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών και τη
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δυνατότητα που τους παρέχεται για την επιλογή διδακτικών περιεχομένων,
εργαλείων καθοδήγησης, διαφοροποιημένων παιδαγωγικών κ.α.
Τέλος, στην τελευταία ενότητα, συνδυάζοντας τις θεωρητικές αρχές με τα δεδομένα
της έρευνας, καταλήγουμε σε κάποια βασικά συμπεράσματα, αλλά και κάποιες
προτάσεις για περαιτέρω διερεύνηση τού κατά πόσον οι επιδράσεις των
καινοτομιών μπορούν να έχουν μακροπρόθεσμα αποτελέσματα και μπορούν να
συμβάλλουν στην ουσιαστική υλοποίηση των πολιτικών δεσμεύσεων για την
ποιότητα της εκπαίδευσης.
Οι αρχές ανάλυσης
α. Οι θεωρίες
H πολυπλοκότητα του πεδίου της πολιτικής (Ball et al, 2011) καθιστά απαραίτητη
την κατασκευή ενός πλέγματος εννοιολογικών σχημάτων, ώστε να γίνει πλήρης και
διεξοδική η κατανόησή της. Με την επιλογή του θεωρητικού παραδείγματος του
Bernstein επιχειρούμε, τη σύνδεση του μικρο-επιπέδου της εφαρμογής των
Προγραμμάτων Σπουδών με το μεσο-επίπεδο της πολιτικής του σχεδιασμού των
αναλυτικών προγραμμάτων και το μακρο-επίπεδο του λόγου, εθνικών και
υπερεθνικών φορέων (Κούρου, Τσατσαρώνη, 2011).
Η βασική θεωρητική σύλληψη του Bernstein που μας βοηθά σε αυτή τη σύνδεση
είναι η έννοια της αναπλαισίωσης, η οποία αναφέρεται στη διαδικασία που
καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο επιλέγονται οι γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες
και εντέλει οι λόγοι που αναπτύσσονται και τον τρόπο με τον οποίο σχετίζονται
μεταξύ τους (Bernstein, 1991). Ως λόγος ορίζεται ένα σύνολο σημείων, πρακτικών
και σχέσεων, στο πλαίσιο των οποίων συγκροτούνται καθεστώτα αλήθειας,
κατασκευάζονται οι τοπικοί και κοινωνικοί χώροι και οι πρακτικές (Foucault, 1978).
Οι αρχές αναπλαισίωσης, δημιουργούν δύο πεδία αναπλαισίωσης: το Επίσημο
Πεδίο Αναπλαισίωσης και το Παιδαγωγικό Πεδίο Αναπλαισίωσης (Bernstein, 2000).
Το πρώτο αναφέρεται στους επίσημους κρατικούς θεσμούς και φορείς σε κεντρικό,
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο και περιλαμβάνει τους επίσημους κανόνες με τους
οποίους ρυθμίζονται η παραγωγή, η κατανομή, η αναπαραγωγή και η αλλαγή της
επίσημης/θεμιτής γνώσης και των λόγων (Bernstein, 2000). Αντίστοιχα, το
Παιδαγωγικό Πεδίο Αναπλαισίωσης αναφέρεται στους θεσμούς και παράγοντες
που λειτουργούν στο εκπαιδευτικό σύστημα ευρύτερα όπως τα Παιδαγωγικά
Τμήματα, τα σχολεία, οι θεσμοί παιδαγωγικής καθοδήγησης, οι οργανισμοί
επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, κ.α. Το πρώτο πεδίο ρυθμίζεται
ευθέως από το κράτος, πολιτικά μέσω της νομοθετικής λειτουργίας και διοικητικά
μέσω των δημοσίων υπηρεσιών, ενώ το δεύτερο διατηρεί μια σχετική αυτονομία
(Σαρακινιώτη, Τσατσαρώνη, 2010).
Χρησιμοποιώντας τις αρχές της αναπλαισίωσης αναζητούμε τους όρους με τους
οποίους τα πολιτικά κείμενα, όπως η διακήρυξη της Λισαβόνας και το κείμενο
Horizon 2020, δομούν και ορίζουν τόσο το μακροεπίπεδο των κοινωνικών και
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πολιτικών οργανισμών, όσο και τις πρακτικές και τις εμπειρίες των δρώντων στο
μικροεπίπεδο της καθημερινότητας (Ball et al, 2011).
β. Τα μεθοδολογικά εργαλεία
Για την ανάλυση των δεδομένων μας χρησιμοποιήσαμε συνδυαστικά ποσοτικές και
ποιοτικές μεθόδους έρευνας, οι οποίες επέτρεπαν μια καλύτερη προσέγγιση σε ένα
μικρής κλίμακας πρόγραμμα όπως ήταν αυτό που υλοποιήσαμε. Επιλέξαμε τη
στατιστική ανάλυση ερωτηματολογίου και τη μεθοδολογία της ανάλυσης λόγου.
Τα δεδομένα για την τελική αξιολόγηση του προγράμματος προήλθαν από τρεις
πηγές δύο από τις οποίες αξιοποιούνται εδώ. Αφενός δόθηκαν ερωτηματολόγια σε
όλους τους συμμετέχοντες ώστε να εκτιμηθεί η γενικότερη εικόνα του
προγράμματος. Τα ερωτηματολόγιο χωρίσθηκε σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος
δόθηκαν ερωτήσεις για την καταγραφή των χαρακτηριστικών των
συμμετεχόντων/ουσών, ενώ το δεύτερο μέρος αφορούσε στις συνθήκες υλοποίησης
του προγράμματος. Χρησιμοποιήθηκαν ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου
ούτως ώστε να καλυφθούν κατά το δυνατόν τα ερευνητικά ερωτήματα. Για τις
ερωτήσεις κλειστού τύπου χρησιμοποιήθηκε τόσο η πεντάβαθμη κλίμακα Likert όσο
και οι ερωτήσεις δυικού αποκλεισμού (συμφωνώ-διαφωνώ, ναι-όχι) της κλίμακας
Guttman. Οι ερωτήσεις κλειστού τύπου συμπληρώθηκαν με ερωτήσεις ανοιχτού
τύπου οι οποίες επιτρέπουν μια πληρέστερη ερευνητική προσέγγιση στις στάσεις
των εκπ/κων και τις αναπλαισιώσεις που υλοποιήθηκαν εντός του προγράμματος.
Για τη μελέτη τους χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση λόγου.
Αφ’ ετέρου τα δεδομένα αντλήθηκαν από τα «λεγόμενα»/εγγραφές των
συμμετεχόντων/ουσών στο πρόγραμμα (ημερήσια προγράμματα, ημερολόγια,
σχόλια, παρεμβάσεις κ.α.) στη σελίδα του wiki που δημιουργήθηκε για την
υλοποίηση του προγράμματος. Οι εγγραφές/«λεγόμενα» αντιμετωπίσθηκαν ως
παιδαγωγικά κείμενα καθώς, θεωρούμε ότι μέσω των λεξιλογικών και
μορφολογικών χαρακτηριστικών τους, διαμορφώνουν το πεδίο εντός του οποίου
συγκροτήθηκε το πρόγραμμα, και για τη μελέτη τους χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση
λόγου.
Η ανάλυση λόγου είναι ένα μεθοδολογικό εργαλείο που μας επιτρέπει να
εντοπίσουμε τις αρχές των ερμηνειών και της αναπλαισίωσης που διαμόρφωσαν τα
κείμενα, τα κομβικά σημεία που δημιούργησαν προτεραιότητες και απέδωσαν
συγκεκριμένες αξίες στο σύνολο και σε σημεία της πολιτικής όπως αυτή
μεταφέρεται στην εκπαιδευτική πραγματικότητα (Κούρου, Υφαντή, Τσατσαρώνη,
2007).
Μια τρίτη πηγή δεδομένων είναι η μελέτη ομάδας στόχου (focus group research)
που υλοποιήθηκε με τους εκπαιδευτικούς ΠΕ11 χωρισμένους σε δύο ομάδες των έξι
και τεσσάρων ατόμων με στόχο την αξιολόγηση του προγράμματος, την εμβάθυνση
και τον έλεγχο στις απόψεις που εκφράστηκαν στα ερωτηματολόγια και στο wiki και
τον εντοπισμό γενικότερων στάσεων και απόψεων των συμμετεχόντων/ουσών. Τα
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δεδομένα που συλλέχθηκαν βρίσκονται σε διαδικασία επεξεργασίας με τη
μεθοδολογία της ανάλυσης λόγου για την περαιτέρω αξιοποίησή τους.
γ. Οι Ευρωπαϊκές πολιτικές
Το βασικό κείμενο πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) από το 2000 και μετά
είναι η απόφαση του Συμβουλίου της Λισαβόνας, με την οποία καθορίστηκε η
στρατηγική της ΕΕ για την περίοδο 2000-2010 «…η ανάπτυξη γνωστικών
υποδομών… και ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας και
εκπαίδευσης…», ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταστεί «η ανταγωνιστικότερη και
δυναμικότερη οικονομία της γνώσης ανά την υφήλιο…».
Η στρατηγική συγκεκριμενοποιήθηκε στο πλαίσιο επόμενων Συμβουλίων, όπως το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, της Στοκχόλμης (2001) όπου εγκρίθηκε το πρόγραμμα
«Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010», το οποίο συνιστά ένα αναλυτικό πρόγραμμα
υλοποίησης της στρατηγικής της Λισαβόνας στον χώρο της εκπαίδευσης και της
κατάρτισης και αποτελείται από 3 βασικούς στόχους:
Την «Ποιότητα» που αφορά στη βελτίωση της ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και τη μέτρηση της προόδου των
συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση με κοινά
συμφωνημένα εργαλεία. Την «Προσβασιμότητα» που αφορά στη διευκόλυνση της
πρόσβασης όλων στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και την
«Ανοιχτότητα» που αφορά στο άνοιγμα των συστημάτων εκπαίδευσης και
κατάρτισης στον ευρύτερο κόσμο της γνώσης και την κοινωνία.
Οι προτεραιότητες, οι στόχοι, οι δείκτες και τα σημεία αναφοράς τού
προγράμματος «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010», που σύμφωνα με τους
σχεδιασμούς θα συνεχίσουν να υλοποιούνται και με το νέο πρόγραμμα «Horizon
2020», επικεντρώνονται στους τρεις (3) στρατηγικούς στόχους, οι οποίοι
αναλύονται σε 13 συναφείς συνδεδεμένους στόχους και 43 κεντρικά ζητήματα
καλύπτοντας ένα ευρύ πεδίο τομέων της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.
Οι δείκτες, τα σημεία αναφοράς και τα κριτήρια για την πιστοποίηση των στόχων
της στρατηγικής της Λισαβόνας περιλαμβάνουν κριτήρια περιεχομένου,
επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, διοίκησης, ενδοσχολικών και
εξωσχολικών σχέσεων, καθώς το σχολείο θεωρείται πλέον ο πυρήνας της
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Συνεκδοχικά, βασικός αποδέκτης των παρεμβατικών
δράσεων είναι η σχολική μονάδα τόσο σε επίπεδο εκπαιδευτικού περιεχομένου
(Αναλυτικά Προγράμματα, διδακτικές μεθοδολογίες και παιδαγωγικές πρακτικές,
Σχολικές Δραστηριότητες κ.α), όσο και ανθρώπινου δυναμικού, δηλαδή, οι μαθητές,
η διοίκηση, οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων και κατά κύριο λόγο οι
εκπαιδευτικοί.
δ. Οι ελληνικές πολιτικές
Οι ελληνικές πολιτικές των τελευταίων ετών από την πολιτική του Νέου Σχολείου η
οποία ανακοινώθηκε το 2009 και άρχισε να υλοποιείται από το 2010 ως το νόμο
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4186 του 2013 για το Νέο Λύκειο και τις δράσεις όπως το Κοινωνικό Σχολείο που
άρχισε να υλοποιείται από το 2014, στοχεύουν αφ’ ενός στην αναδιάρθρωση του
εκπαιδευτικού συστήματος μέσα από τον επανασχεδιασμό των διοικητικών δομών
και των παιδαγωγικών πρακτικών. Αφ’ ετέρου, στοχεύουν στη βελτίωση του
γνωστικού περιεχομένου και των παιδαγωγικών πρακτικών της εκπαίδευσης πάντα
στη λογική της ικανοποίησης των τριών βασικών στόχων της Στρατηγικής της
Λισαβόνας και του νέου προγράμματος Horizon 2020:
Την προσβασιμότητα εξασφαλιζόμενη, κατά κύριο λόγο, με τη δημιουργία «...
Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, σε περιπτώσεις σχολείων που
παρουσιάζουν μεγάλο εκπαιδευτικό έλλειμμα…» και με τις νέες ρυθμίσεις για την
Ειδική Αγωγή. Την ανοικτότητα που επιδιώκεται με ένα σχολείο «….ανοιχτό στις
εξελίξεις της παγκόσμιας γνώσης….» αφ’ ενός διασυνδεδεμένο με νέες πηγές
επιστημονικής και θεωρητικής γνώσης (διαδίκτυο, εναλλακτικές πηγές
εκπαιδευτικού υλικού κ.α.) και αφ’ ετέρου με την προώθηση μέσα στη σχολική
μονάδα καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών που να τη συνδέουν με την κοινωνία
και τις τοπικές πηγές εφαρμοσμένης και εμπειρικής γνώσης. Τέλος, την ποιότητα
που εξασφαλίζεται με «… μια ολοκληρωμένη και συνεκτική πολιτική ως προς τα
κριτήρια και τις διαδικασίες πιστοποίησης και ελέγχου…» και με «…αξιολόγηση,
επιβράβευση, επιμόρφωση…».
Οι παρεμβάσεις που επιχειρούνται διαχρονικά από το Νέο Σχολείο και το Νέο
Λύκειο ως το Κοινωνικό Σχολείο εδράζονται σε τρεις άξονες.
Αρχικά, στον άξονα που αφορά στην επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικού και
στελεχιακού δυναμικού με παρεμβάσεις όπως το Πρόγραμμα Μείζονος
Επιμόρφωσης, και μικρότερες επιμορφωτικές παρεμβάσεις, όπως οι επιμορφώσεις
για τους εκπ/κους όλων των ειδικοτήτων στα σχολεία Ενιαίου Αναμορφωμένου
Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΕΑΕΠ) από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
(ΙΕΠ) με τη συμμετοχή των Σχολικών Συμβούλων. Δεύτερον, στον άξονα της
βελτίωσης των περιεχομένων, των δομών και των πρακτικών της εκπαίδευσης με
επιμέρους προγράμματα, όπως: η Πιλοτική εφαρμογή Νέων Αναλυτικών
Προγραμμάτων, καινοτόμα προγράμματα όπως το ΕυΖηΝ, το πρόγραμμα της Δια
Βίου Άθλησης κ.α. Τέλος, στον άξονα της πιστοποίησης της ποιότητας της
εκπαίδευσης και της κοινωνικής λογοδοσίας (accountability) με προγράμματα
όπως η δημιουργία της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Εκπαίδευση κ.α.
Βλέπουμε ότι οι εκπαιδευτικές πολιτικές των τελευταίων χρόνων σχεδιάζονται στο
Επίσημο Πεδίο Αναπλαισίωσης με τη λογική πολυεστιασμένων μικρότερων ή
μεγαλύτερων εκπαιδευτικών δράσεων και έργων, η περαιτέρω δι-ερμηνεία και
υλοποίηση των οποίων κατανέμεται αποκεντρωμένα στο Παιδαγωγικό Πεδίο
Αναπλαισίωσης. Όλες οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις σχεδιάζονται με κύριο στόχο
τη Σχολική Μονάδα, η οποία θεωρείται ο πυρήνας υλοποίησης της εκπαιδευτικής
πράξης και με βασικό παράγοντα εφαρμογής τον εκπαιδευτικό με κύρια επιδίωξη
τη βελτίωση και τη διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
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Ένα καινοτόμο πρόγραμμα
Με την παραδοχή ότι η οργανωμένη ΦΑ με ποιοτικά, διαβαθμισμένα και
αναπτυξιακά προσαρμοσμένα προγράμματα για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης, είναι
απαραίτητη για τη βελτίωση της ακαδημαϊκής επίδοσης των παιδιών, τη φυσική
κατάσταση, την ευεξία τους, καθώς και την ανάπτυξη της υπευθυνότητας και των
θετικών στάσεων προς τη φυσική δραστηριότητα, η ΣΣΦΑ της Αχαΐας και οι ΣΣΠΑ
6ης και 64ης Περιφέρειας σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα πρόγραμμα
προσαρμοσμένης φυσικής δραστηριότητας για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας.
Στόχος του προγράμματος ήταν η δημιουργία δράσεων και υλικού ΦΑ, το οποίο να
οδηγεί στην ταχύτερη κινητική ωρίμανση, την αρτιότερη καλλιέργεια των κινητικών
δεξιοτήτων και την καλύτερη ανάπτυξη του νευρομυικού συντονισμού τον νηπίων.
Το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2013-14 με την
εθελοντική συμμετοχή δέκα (10) εκπαιδευτικών ΠΕ11 από την Πρωτοβάθμια και
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και 15 νηπιαγωγών σε δέκα (10) τμήματα οκτώ (8)
νηπιαγωγείων των διευρυμένων δήμων Πατρέων και Αιγιαλείας.
Η επιλογή των νηπιαγωγείων έγινε με βασικό σκεπτικό τη χωροταξική αλλά και
κοινωνικοοικονομική διασπορά τους γι’ αυτό επιλέχθηκαν νηπιαγωγεία από τους
στενούς δήμους Πατρέων και Αιγίου, αλλά και από τις αγροτικές περιοχές που
εντάχθηκαν σε αυτούς. Στα συμμετέχοντα Νηπιαγωγεία συμπεριλαμβανόταν ένα
Πειραματικό Νηπιαγωγείο, ολοήμερα τμήματα αλλά και τμήματα ημερησίου
προγράμματος, καθώς και τμήματα ένταξης.
Η επιλογή των συμμετεχόντων/ουσών εκπ/κων ΠΕ11, έπρεπε κατ’ αρχάς να
αντιμετωπίζει δύο πρακτικά προβλήματα: Την εύκολη πρόσβαση στο νηπιαγωγείο,
καθώς το πρόγραμμα ήταν εθελοντικό και δεν υπήρχε δυνατότητα μείωσης ωραρίου
και να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Δ/ντή της σχολικής μονάδας για την απουσία
του εκπ/κου κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. Αναφορικά με τα
ειδικότερα επιστημονικά και παιδαγωγικά κριτήρια επιλογής επιχειρήθηκε μια
ισορροπημένη κατά το δυνατόν συμμετοχή ως προς το φύλο έξι (6) άνδρες και
τέσσερις (4) γυναίκες, τα χρόνια υπηρεσίας, το εύρος των επαγγελματικών
κριτηρίων και την εμπειρία σε αντίστοιχα προγράμματα.
Η υλοποίηση του προγράμματος έγινε σε τρεις φάσεις. Η φάση του σχεδιασμού
(Σεπτέμβριο 2013 με Ιανουάριο 2014), περιλάμβανε τον γενικότερο
προγραμματισμό της υλοποίησης του προγράμματος, την επιλογή του διδακτικού
περιεχομένου, τον σχεδιασμό του εκπαιδευτικού υλικού και τη διοργάνωση
επιμόρφωσης, ενώ η φάση της υλοποίησης (Ιανουάριος έως Ιούνιο 2014)
περιλάμβανε την υλοποίηση στα νηπιαγωγεία, την ενδιάμεση αξιολόγηση, την
ανατροφοδότηση, την αντιμετώπιση προβλημάτων και την αναπροσαρμογή
δραστηριοτήτων και υλικού. Τελευταία φάση του προγράμματος είναι η φάση της
τελικής αξιολόγησης και διάχυσης η οποία ξεκινώντας με το τέλος του
προγράμματος και διαρκώντας ακόμη, περιλαμβάνει την αξιολόγησή του μέσω
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ερευνητικής μελέτης των δεδομένων που συλλέχθηκαν, την ανατροφοδότηση για
επανασχεδιασμό δραστηριοτήτων και υλικού για επόμενες χρήσεις και τη διάχυση
των αποτελεσμάτων.
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με την άδεια και συνεργασία του τμήματος
Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης
Δ. Ελλάδας και της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Αχαΐας και τη σύμφωνη γνώμη
των Διευθυντών των Δημοτικών Σχολείων στα οποία ανήκαν οι εκπ/κοι ΠΕ11 που
συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Η εμπλοκή των φορέων της διοίκησης της
εκπαίδευσης και των παιδαγωγικών στελεχών δημιούργησε έναν δίαυλο
επικοινωνίας ανάμεσα στα σχολεία και τις βαθμίδες της εκπαίδευσης όπως
φαίνεται από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στα ερωτηματολόγια. Αν και δεν
υπάρχουν εγγραφές ή αναφορές στο wiki σχετικά, η γενικότερη αίσθηση είναι ότι
υπήρξε βελτίωση στις σχέσεις ανάμεσα στους φορείς και τις δομές της εκπαίδευσης
αναπλαισιώνοντας τους λόγους της Λισαβόνας και των ελληνικών κυβερνήσεων για
ανοιχτότητα στην εκπαίδευση.
Κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού του προγράμματος έγινε ενδελεχής μελέτη του
Αναλυτικού Προγράμματος του Νηπιαγωγείου από τους εκπαιδευτικούς ΠΕ11 και
των αρχών των παιδαγωγικών δραστηριοτήτων της Προσχολικής αγωγής ώστε να
δομηθεί γύρω από τον σκελετό των βασικών εννοιών της Φυσικής Αγωγής το
πλέγμα των εννοιών της Προσχολικής Αγωγής, να σχεδιαστεί το κατάλληλο για τη
βαθμίδα διδακτικό περιεχόμενο, να παραχθεί το ορθό παιδαγωγικό και αθλητικό
υλικό και να προγραμματιστούν αντίστοιχες δραστηριότητες. Κατά τη διάρκεια, δε,
της υλοποίησης του πιλοτικού προγράμματος η συνεργασία ανάμεσα στους
εκπαιδευτικούς ΠΕ11 και Προσχολικής Αγωγής εξελίχθηκε σταδιακά σε ουσιαστική
συνεργασία πάνω στο πρόγραμμα. Από τα σχόλια στο wiki διαφαίνεται η επιθυμία
για ακόμη μεγαλύτερη συνεργασία πάνω στο σχεδιασμό και στη διεξαγωγή του
προγράμματος. Όπως φαίνεται και από τα ερωτηματολόγια η διαθεματική και
συνεργατική εκπαιδευτική διαδικασία τόνωσε την ενδοκλαδική συνοχή του
αντικειμένου της ΦΑ μέσω των συνεργασιών των εκπ/κων ΠΕ11 και επέτρεψε την
οριζόντια διακλαδική ανάπτυξη του προγράμματος, μέσω των συνεργασιών των
ειδικοτήτων ικανοποιώντας της αρχές της διαθεματικότητας (Ματσαγγούρας, 2002)
και αναπλαισιώνοντας τους λόγους για ποιότητα στην εκπαίδευση.
Οι πρακτικές που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη σχεδίαση του περιεχομένου του
προγράμματος αφορούν στον καταιγισμό ιδεών (brain storming), τον εκπαιδευτικό
σχεδιασμό και τη δημιουργία πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού. Παράλληλα η
εφαρμογή ενός εργαλείου όπως είναι το wiki που ανήκει στα εργαλεία Web2.0,
χρησίμευσε στην ανάπτυξη και καταγραφή του εκπαιδευτικού περιεχομένου, την
ενημέρωση των εκπαιδευτικών για την πορεία του προγράμματος, τη διατήρηση
ημερολογίων που λειτουργούσαν στους άξονες της παρακολούθησης και της αυτόαξιολόγησης. Μέσω του wiki χαράχθηκε και οργανώθηκε η ενδιάμεση αξιολόγηση,
η ανατροφοδότηση και ο επανασχεδιασμός ενοτήτων του προγράμματος και
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απαίτησε την εμπλοκή όλων των εκπαιδευτικών. Παρότι υπήρξαν αποκλίσεις ως
προς τη χρήση του wiki – για παράδειγμα ενώ όλοι οι εκπαιδευτικοί ΠΕ11 το
χρησιμοποίησαν μόνο πέντε (5) από τις νηπιαγωγούς έγραψαν σε αυτό ή το
αντιμετώπισαν ως εκπαιδευτικό και συνεργατικό εργαλείο – φάνηκε από την
ανταπόκριση στις αντίστοιχες ερωτήσεις ότι η αποδοχή του ως εκπαιδευτικού
εργαλείου κυμάνθηκε σε πολύ υψηλά ποσοστά. Οι τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν
λειτούργησαν στον άξονα της ανάπτυξης καινοτόμου περιεχομένου και της
εφαρμογή ερευνητικών παιδαγωγικών μεθόδων που επιτρέπουν την δημιουργία
υλικού καθώς και στον άξονα της ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, η
οποία επέτρεψε μια πιο δραστική συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε όλη τη
διαδικασία (DiMarco et al, 2009).
Σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος εφαρμόστηκαν τεχνικές αυτό- και ετεροαξιολόγησης όπως οι ημερολογιακές εγγραφές στο wiki, οι συνεχείς σχολιασμοί και
παρατηρήσεις, οι δια ζώσης ενδιάμεσες συναντήσεις, η αξιολόγηση από ομότιμους
(peer review) και η παρακολούθηση από τους ΣΣ. Οι εγγραφές δείχνουν να είναι
ανατροφοδοτικές για τους εκπαιδευτικούς, ενώ η παρακολούθηση από τους ΣΣΦΑ
δεν φαίνεται να εισπράττεται ως εχθρική ή επιτηρητική διαδικασία. Γίνεται φανερή
η δυνατότητα ήπιας δι-ερμηνείας και αναπλαισίωσης από το Επίσημο Πεδίο
Αναπλαισίωσης όπου παράγεται ο επίσημος λόγος της ποιότητας της εκπαίδευσης
με διαδικασίες πιστοποίησης στο Παιδαγωγικό Πεδίο Αναπλαισίωσης που
συγκροτείται από τους εμπλεκόμενους σε όλες τις φάσεις της καθημερινής
εκπαιδευτικής πράξης. Οι διαδικασίες πιστοποίησης της ποιότητας
αναπλαισιώνονται σε διαδικασίες αυτό-αξιολόγησης και ανατροφοδοτικής ετεροαξιολόγησης, οι οποίες διασφαλίζονται από την προαιρετικότητα του
προγράμματος.
Τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του Προγράμματος
χωρίζονται σε δύο άξονες: Τον άξονα των πρακτικών δυσκολιών όπου εντάσσονται
προβλήματα όπως η έλλειψη χρόνου, οι αποστάσεις, η δυσκολία συντονισμού, και
στον επιστημονικό και παιδαγωγικό άξονα. Εκεί εντοπίζονται προβλήματα όπως, η
περιορισμένη δυνατότητα αυτενέργειας, προβλήματα λόγω κακής εκτίμησης του
υλικού, των εκπαιδευομένων (νηπίων) ή του εκπαιδευτικού περιεχομένου. Η
αντιμετώπιση των προβλημάτων απαίτησε μια σειρά από λειτουργικές ρυθμίσεις
κατά τον σχεδιασμό, την υποβολή, την υλοποίηση και την αξιοποίηση των
αποτελεσμάτων, από τη μεριά των ΣΣ αλλά και των εκπαιδευτικών. Χρειάστηκε να
σχεδιαστούν κατάλληλες παρεμβατικές δράσεις που να στοχεύουν στις αδυναμίες
της ομάδας και να εκμεταλλεύονται τα θετικά στοιχεία και τα πλεονεκτήματά της.
Βοηθήθηκαν οι εκπαιδευτικοί μέσα από αυτό-αξιολογικές και ετερο-αξιολογικές
διαδικασίες να αναλύσουν και να επαν-εκτιμήσουν τις διάφορες φάσεις
υλοποίησης του προγράμματος τις υποδομές, το εκπ/κό δυναμικό, τον μαθητικό
πληθυσμό, ώστε να δημιουργηθεί μια εις βάθος εικόνα των εσωτερικών συνθηκών
λειτουργίας του Προγράμματος και να επανασχεδιαστούν κάποια τμήματά του.
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Μια πρώτη εκτίμηση
Η παρουσίαση και μελέτη των Ευρωπαϊκών λόγων και πολιτικών και της
αναπλαισίωσής τους στο ελληνικό επίπεδο, καταδεικνύει ότι βασικός στόχος όλων
των παρεμβάσεων που σχεδιάζονται, των κριτηρίων, των σημείων αναφοράς και
των δεικτών που ορίζονται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο είναι η βελτίωση της
παρεχόμενης εκπαίδευσης. Παράλληλα, όπως είδαμε από την αξιολογική ανάλυση
και μελέτη κάποιων πρώτων δεδομένων του πιλοτικού προγράμματος και τη
διασύνδεσή τους με τις ευρωπαϊκές και τις ελληνικές εκπαιδευτικές πολιτικές, ο
στόχος αυτός μπορεί να αναπλαισιωθεί στο επίπεδο της σχολικής μονάδας και να
υλοποιηθεί μέσα από τον σχεδιασμό, την πραγματοποίηση και την αξιοποίηση των
αποτελεσμάτων καινοτόμων δράσεων και πιλοτικών προγραμμάτων.
Συνολικά, ο σχεδιασμός ενός ολόκληρου προγράμματος 32 ωρών φυσικής
δραστηριότητας νηπίων που υλοποιήθηκε το 2013-14 σε 8 νηπιαγωγεία της Αχαΐας
με πρωτοβουλία των ΣΣΦΑ και ΣΣΠΑ, και τη συμμετοχή δέκα (10) εκπ/κων ΠΕ11 και
15 νηπιαγωγών αποτέλεσε μια ολοκληρωμένη παρέμβαση, τόσο ως προς τον άξονα
της ποιότητας του εκπαιδευτικού περιεχομένου, όσο και ως προς τον άξονα της
επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού δυναμικού. Ο σχεδιασμός του
περιεχομένου, η ανάπτυξη νέων παιδαγωγικών πρακτικών και διδακτικών τεχνικών,
η χρήση των ΤΠΕ, η εφαρμογή μεθοδολογιών αυτό- και ετερο-αξιολόγησης και
ανατροφοδότησης και η τελική αξιολόγηση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του
πιλοτικού αυτού προγράμματος συνέστησε μια δυναμική διαδικασία, η οποία
βασίστηκε
στην
ανάπτυξη
ουσιαστικών
σχέσεων
συνεργασίας
και
ανατροφοδότησης μεταξύ όλων των παραγόντων της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Το πρόβλημα, ωστόσο, τέτοιων πιλοτικών προγραμμάτων και γενικά των
καινοτόμων δράσεων τα οποία δεν εντάσσονται σε κάποιο θεσμικό πλαίσιο είναι η
αποσπασματικότητά τους και η αδυναμία τους να δημιουργήσουν μακροπρόθεσμες
επιρροές στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς μένουν μέσα στα στενά όρια μιας
Περιφέρειας.
Όπως φάνηκε από την ανάλυση των δεδομένων μας, τα πιλοτικά προγράμματα,
επειδή πραγματοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς μπορούν να διεισδύουν στην
εκπαιδευτική πραγματικότητα, να ανα-νοηματοδοτούν τις εκπαιδευτικές πρακτικές
και να αναπλαισιώνουν στο Παιδαγωγικό Πεδίο τις εκπαιδευτικές πολιτικές και τους
λόγους του Επίσημου Πεδίου. Παραμένει, ωστόσο, ζητούμενο η προώθηση και η
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τους, ώστε να συμβάλλουν στην ουσιαστική
βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου.
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Περίληψη
Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι η παρουσίαση θεωρητικών πτυχών της
σχολικής ηγεσίας, καθώς και πρακτικών εφαρμογών, που αφορούν το ρόλο της
προϊσταμένης1 κατά τη διαδικασία της εισαγωγής και της διαχείρισης
εκπαιδευτικών αλλαγών στο πλαίσιο του ελληνικού ολοήμερου νηπιαγωγείου. Τα
θέματα που εξετάζονται αφορούν ειδικότερα τις αντιστάσεις και τις συγκρούσεις,
που συνδέονται με κάθε προσπάθεια αλλαγής. Δίνεται έμφαση στις πρακτικές που
δύναται να εφαρμόσει η προϊσταμένη του νηπιαγωγείου, προκειμένου να
ανταποκρίνεται
στις απαιτήσεις του ηγετικού ρόλου της, κάμπτοντας τις
αντιστάσεις και αντιμετωπίζοντας τις συγκρούσεις των εκπαιδευτικών, ώστε το
νηπιαγωγείο, ως εκπαιδευτικός οργανισμός, να διατηρεί την αποτελεσματικότητά
του. Όπως προκύπτει από την εξέταση των ανωτέρω θεμάτων, ο ρόλος της
προϊσταμένης είναι καθοριστικός για την επιτυχή εφαρμογή των αλλαγών. Η
σημασία της παρούσας εισήγησης έγκειται στην εστίασή της, δηλαδή στη θεωρητική
και πρακτική εξέταση θεμάτων ηγεσίας και αλλαγής στην εκπαιδευτική βαθμίδα του
νηπιαγωγείου. Με αυτό τον τρόπο εμπλουτίζονται τα δεδομένα που βρίσκονται στη
διάθεση των προϊσταμένων των νηπιαγωγείων, ενώ δίνεται έναυσμα για περαιτέρω
ποσοτική και ποιοτική διερεύνηση των ηγετικών πρακτικών που εφαρμόζονται στη
συγκεκριμένη σχολική βαθμίδα στο ελληνικό εκπαιδευτικό πλαίσιο. Επίσης,
προτείνεται η συμπερίληψη μαθημάτων που να αφορούν την ηγεσία και την
εφαρμογή εκπαιδευτικών αλλαγών στα προπτυχιακά και επιμορφωτικά
προγράμματα των νηπιαγωγών.
Εισαγωγή
Σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται συνεχώς, η διατήρηση της ισορροπίας των
σχολικών οργανισμών απαιτεί την αλλαγή (Waks, 2007). Τα σχολεία δεν είναι
στατικοί οργανισμοί, αλλά δυναμικά συστήματα που χαρακτηρίζονται ταυτόχρονα
από σταθερότητα και ευελιξία (Κυθραιώτης, Πασιαρδής & Τσιάκκιρος, 2012). Η
επιβίωση, η ανάπτυξη και η αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους δεν μπορούν να
επιτευχθούν χωρίς συστημική αλλαγή, προκειμένου να προσαρμόζονται στις
συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος (DiPaola & Hoy,
1

Χάριν συντομίας, στο κείμενο της εισήγησης γίνεται αναφορά στο θηλυκό γένος (προϊσταμένη),
λόγω της πλειοψηφίας των γυναικών στο συγκεκριμένο επάγγελμα, χωρίς να παραγνωρίζεται ή να
υποτιμάται η παρουσία και ο ρόλος των ανδρών νηπιαγωγών και προϊστάμενων νηπιαγωγείων.
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2001˙ Κυθραιώτης, 2012α). Η αλλαγή σε έναν οργανισμό είναι μία πολύπλοκη
διαδικασία που έχει θεωρητική, αλλά και πρακτική πλευρά (Κυθραιώτης, 2012β).
Σχετικά με τους σχολικούς οργανισμούς, η αλλαγή μπορεί να αφορά διάφορους
τομείς, όπως η βελτίωση της σχολικής ποιότητας, η καθιέρωση επίσημου
συστήματος αξιολόγησης, η συγχώνευση σχολείων, η εισαγωγή της πληροφορικής
και η καλλιέργεια στενότερων δεσμών με την κοινότητα (Everard & Morris, 1999).
Η ηγεσία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαχείριση της αλλαγής του
οργανισμού (Jacobs, VanWitteloostuijn & Christe-Zeyse, 2013), καθώς αποτελεί την
ενοποιό δύναμη για τη σχολική αποτελεσματικότητα και βελτίωση (Murphy, 2013).
Η προϊσταμένη του νηπιαγωγείου, ως ηγέτης του σχολικού οργανισμού, καλείται να
διαχειρίζεται, ή ακόμα και να κατευθύνει εκπαιδευτικές αλλαγές, επηρεάζοντας τη
συμπεριφορά των εκπαιδευτικών για την επίτευξή τους και αναπτύσσοντας την
κατάλληλη κουλτούρα για την αποτελεσματικότητά τους (Everard & Morris, 1999˙
Πασιαρδής, 2004). Καθώς η εισαγωγή αλλαγών προκαλεί αντίσταση και σύγκρουση
(DiPaola & Hoy, 2001), η προϊσταμένη οφείλει να γνωρίζει τις διαδικασίες και τους
χειρισμούς για την κάμψη των αντιστάσεων (Everard & Morris, 1999˙ Robbins &
Judge, 2011). Επιπλέον, η προϊσταμένη πρέπει να φροντίζει για την ανάπτυξη
ικανοτήτων διαχείρισης και επίλυσης των συγκρούσεων, τόσο στον εαυτό της, όσο
και στους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας (Crawford & Bodine,
1996).
Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζονται θεωρητικά και πρακτικά στοιχεία που
αφορούν τα αίτια των αντιστάσεων στην αλλαγή, καθώς και τους τρόπους
αντιμετώπισής τους. Επιπλέον, εξετάζονται παράγοντες συγκρούσεων που
εμφανίζονται κατά τη διαδικασία της αλλαγής και γίνεται αναφορά σε μεθόδους
διαχείρισής τους. Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι να φωτιστούν οι
παραπάνω πτυχές του ηγετικού ρόλου της προϊσταμένης του νηπιαγωγείου και
είναι σημαντική, καθώς παρέχει χρήσιμα και αξιοποιήσιμα δεδομένα.
Αντίσταση στην Αλλαγή
Θεωρητικό πλαίσιο
Ακόμα κι αν μία αλλαγή είναι τεκμηριωμένη ως προς την αναγκαιότητα και την
προσδοκώμενη αποτελεσματικότητά της, συναντά αντίσταση (DiPaola & Hoy, 2001·
Robbins & Judge, 2011). Η αντίσταση στην αλλαγή μπορεί να προκύπτει από
ατομικές και οργανωσιακές πηγές, και είναι προτιμότερη από την απάθεια ή τη
σιωπή, καθώς μπορεί να αξιοποιηθεί θετικά από τον ηγέτη, ως ανατροφοδότηση
για την καλύτερη εφαρμογή της αλλαγής (Ford & Ford 2009˙ Robbins & Judge,
2011). Η διαδικασία της ατομικής αντίδρασης στην αλλαγή συνίσταται από τέσσερα
στάδια: αρχική άρνηση, αντίσταση, σταδιακή διερεύνηση και ενδεχόμενη δέσμευση
(Scott & Jaffe, οπ. αναφ. στο Bovey & Hede, 2001). Η αντίσταση σε ατομικό επίπεδο
μπορεί να οφείλεται σε παράγοντες όπως: α) ο φόβος και το άγχος, που συνδέονται
με την αμφιβολία και την αβεβαιότητα για το άγνωστο που κομίζει η αλλαγή, β) η
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συνήθεια, που οδηγεί σε αδράνεια και αντίσταση, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για
αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών, γ) η ανασφάλεια, καθώς η αλλαγή απαιτεί από
τα άτομα να εκθέσουν τις αδυναμίες τους και να μάθουν νέες δεξιότητες, δ) η
ελλιπής κατανόηση της χρησιμότητας της αλλαγής ή η διαφορετική αντίληψη του
ατόμου για αυτή και ε) ο φόβος των ηγετών για τις συγκρούσεις και τις πιέσεις που
θα επιφέρει (Everard & Morris, 1999˙ Κυθραιώτης, 2012β· Μπουραντάς, 2005·
Robbins & Judge, 2011· Schein, 1993).
Σε επίπεδο σχολικού οργανισμού η δομική αδράνεια (Robbins & Judge, 2011) ή
δυναμικός συντηρητισμός (Everard & Morris, 1999), που αφορά την τάση των
οργανισμών να παράγουν και να διατηρούν τη σταθερότητά τους, αποτελεί ισχυρό
παράγοντα αντίστασης στις αλλαγές. Επιπλέον, ο οργανισμός μπορεί να μην
ανταποκριθεί θετικά σε μία αναγκαία αλλαγή, όταν οι νέες αξίες και πρακτικές
θέτουν σε αμφισβήτηση την εδραιωμένη -αν και πλέον αναποτελεσματικήκουλτούρα του (Robbins & Judge, 2011). Επίσης, σύμφωνα με τους Robbins και
Judge (2011), η μεταβολή στις σχέσεις εξουσίας, η οποία μπορεί να προκύψει από
την αναδιανομή αρμοδιοτήτων και τη συμμετοχή όλων στη λήψη αποφάσεων,
αποτελεί οργανωσιακή πηγή αντίστασης στην αλλαγή.
Ο ρόλος του ηγέτη στην αλλαγή και στην αντιμετώπιση των αντιστάσεων είναι
καθοριστικός και μπορεί να εκδηλωθεί με τακτικές όπως: α) η εκπαίδευση και
πληροφόρηση, που κάνει σαφές το όραμα και το πλαίσιο της αλλαγής, καθώς και τα
οφέλη για τους συμμετέχοντες, αμβλύνοντας το φόβο του άγνωστου, β) η
οργανωσιακή δικαιοσύνη και η εξασφάλιση της συμμετοχής όλων στη λήψη της
απόφασης για αλλαγή, που αυξάνει την ποιότητά της και τη δέσμευση των ατόμων,
γ) η δημιουργία περιβάλλοντος συναισθηματικής στήριξης και ασφάλειας, όπου
μειώνεται το άγχος του λάθους και ενθαρρύνεται η ανάληψη ρίσκου και δ) η
ανάπτυξη θετικών διαπροσωπικών σχέσεων και συναισθήματος εμπιστοσύνης προς
τον ηγέτη, ώστε τα άτομα να είναι πιο θετικά στην αλλαγή και στην ανάληψη νέων
ρόλων (Robbins & Judge, 2011· Schein, 1993· Smollan, 2013· Yang & Mossholder,
2010).
Ηγετικές πρακτικές κάμψης της αντίστασης στην αλλαγή
Όσον αφορά την εκπαίδευση και πληροφόρηση των μελών του οργανισμού η
προϊσταμένη του νηπιαγωγείου μπορεί, σε συνεργασία με τη σχολική σύμβουλο και
άλλους φορείς, να διοργανώσει συναντήσεις ενδοσχολικής επιμόρφωσης σε θέματα
που άπτονται της εκάστοτε επιχειρούμενης αλλαγής, κάνοντας σαφές το όραμα, το
περιεχόμενο και τη διαδικασία της, αλλά και σε γενικότερα θέματα επικοινωνίας,
συμβουλευτικής, διαχείρισης συναισθημάτων και συγκρούσεων. Η τακτική αυτή
συμβάλλει στην ανάπτυξη των απαιτούμενων δεξιοτήτων στα μέλη του οργανισμού,
αυξάνει την αυτεπάρκειά τους και μειώνει τις ανασφάλειες και τους φόβους τους
(Choi & Ruona, 2011). Επίσης, μπορεί να κάμψει την αντίσταση παρουσιάζοντας
τόσο το σενάριο επιτυχίας, δηλαδή τα προσδοκώμενα οφέλη που θα επιφέρει η
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αλλαγή στα μέλη ώστε να έχουν κίνητρο να την εφαρμόσουν, όσο και το σενάριο
καταστροφής, που αφορά το κόστος και τους κινδύνους της διατήρησης της
υπάρχουσας κατάστασης, ώστε να ενεργοποιηθεί το αναγκαίο για την ανάληψη
ρίσκου άγχος (Everard & Morris, 1999˙ Schein, 1993).
Αναγνωρίζοντας ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι συνδιαμορφωτές του κοινού
οράματος, των στόχων και των διαδικασιών της αλλαγής, προκειμένου να
εξασφαλιστεί η αφοσίωση, η δέσμευση και η συμμετοχή τους, η προϊσταμένη του
νηπιαγωγείου οφείλει να ενθαρρύνει τη συμμετοχή όλων στη λήψη απόφασης για
το σχεδιασμό και την εφαρμογή της αλλαγής (Everard & Morris 1999· Hannay, Jaafar
& Earl, 2013· Pashiardis, 1994). Επιπλέον, μπορεί να αναλάβει το συντονισμό των
διαδικασιών, λειτουργώντας ως πρώτη μεταξύ ίσων (Hargreaves, 1995), και να
φροντίσει ώστε να υπάρξει διαμοιρασμένος έλεγχος για την εφαρμογή της αλλαγής
και ενδυνάμωση όλων των εμπλεκομένων, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις
δεξιότητές τους, ώστε να διατηρείται και να αυξάνεται η δέσμευσή τους (Kythreotis,
2007· Sandberg & Vuorinen, 2008).
Όπως αναφέρει ο Μπουραντάς (2005), ένας από τους στόχους του ηγέτη είναι τα
άτομα να αισθάνονται ασφάλεια και να αναλαμβάνουν ρίσκα. Η προϊσταμένη του
νηπιαγωγείου οφείλει να παρέχει συναισθηματική στήριξη και αποδοχή του λάθους
ως αναπόσπαστου μέρους της αλλαγής, ώστε να κάμψει την αντίσταση και να
αυξήσει την αφοσίωση και ικανοποίηση των εκπαιδευτικών (Goleman, 2004·
Perrin, 2002· Schein, 1993). Μπορεί επίσης να απευθυνθεί στο συναίσθημα των
εκπαιδευτικών (Pashiardis, 1998) και να κατευθύνει την αλλαγή μέσω της εστίασης
σε άυλες ιδιότητες, όπως το κοινό όραμα και οι σχέσεις συνεργασίας και
εμπιστοσύνης (Πασιαρδής, 2012). Στο πλαίσιο του ηγετικού της ρόλου, πρέπει να
εφαρμόζει η ίδια αυτά που ενθαρρύνει να κάνουν οι υφιστάμενοί της,
λειτουργώντας ως φορέας της αλλαγής (Beer, Eisenstat & Spector, 1990·
Πασιαρδής, 2004). Επιδεικνύοντας υποδειγματικές συμπεριφορές, διαγράφει
αποτελεσματικά αυτά που αναμένει από τις νηπιαγωγούς· στο βαθμό που η ηγετική
συμπεριφορά εναρμονίζεται με τις αξίες και τους σκοπούς των νηπιαγωγών, αυτές
τείνουν να αναπτύσσουν αυξημένο θαυμασμό, σεβασμό και εμπιστοσύνη για την
προϊσταμένη και είναι πιθανό να μιμηθούν τη συμπεριφορά της προς όφελος του
κοινού σκοπού (Ammeter, Douglas, Gardner, Hochwarter, & Ferris, 2002). Σε
περίπτωση που υπάρχει ασυμφωνία στις αξίες και τις συμπεριφορές, είναι πιθανό
να προκύψουν συγκρούσεις.
Διαχείριση Συγκρούσεων
Θεωρητικό πλαίσιο
Οι συγκρούσεις αποτελούν εγγενές, φυσικό και αναπόφευκτο μέρος του
οργανωσιακού βίου και προκύπτουν ως αντίδραση των μελών απέναντι σε
οποιαδήποτε προσπάθεια αλλαγής, ενώ η απουσία τους μπορεί να δηλώνει
αδιαφορία και καταπίεση (DiPaola & Hoy, 2001˙ Robbins & Judge, 2011˙ Χηνάς &
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Χρυσαφίδης, 2000). Ως σύγκρουση ορίζεται η διαδικασία κατά την οποία υπάρχει
διάσταση απόψεων μεταξύ των μελών του οργανισμού και ξεκινά με την αίσθηση
ότι ένα άτομο ή ομάδα επηρεάζεται αρνητικά από ένα άλλο άτομο ή ομάδα για κάτι
που θεωρούν σημαντικό (DiPaola & Hoy, 2001˙ Everard & Morris, 1999˙ Robbins &
Judge, 2011). Προκύπτει όταν η ασυμφωνία των αναγκών, των κινήτρων ή/και των
απαιτήσεων των μελών οδηγεί σε προσπάθεια επιβολής κάποιων ατόμων ή ομάδων
κατά την επιλογή και τη λήψη μιας απόφασης (Crawford & Bodine, 1996˙ Χηνάς &
Χρυσαφίδης, 2000).
Σύμφωνα με τους Crawford και Bodine (1996), υπάρχουν τρεις ομάδες αιτίων
σύγκρουσης στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς: α) ανικανοποίητες βασικές
ψυχολογικές ανάγκες (αίσθηση του ανήκειν, δύναμη -επίτευξη και αναγνώριση-,
ελευθερία επιλογών, διασκέδαση), β) περιορισμένοι πόροι (χρόνος, χρήμα,
ιδιοκτησία) και γ) διαφορετικές αξίες (πεποιθήσεις, προτεραιότητες, αρχές). Μια
τυπολογία των συγκρούσεων στους οργανισμούς διακρίνει τρία είδη συγκρούσεων:
τη σύγκρουση στο έργο (διαφωνίες σε περιεχόμενο και στόχους), τη σύγκρουση στη
διαδικασία (διαφωνίες στην ανάθεση καθηκόντων και τον τρόπο εργασίας) και τη
σύγκρουση στις σχέσεις (διαπροσωπική εχθρότητα και ασυμβατότητα) (Behfar,
Mannix, Peterson & Trochim, 2011). Στη σχετική βιβλιογραφία, ωστόσο, συχνά η
σύγκρουση στη διαδικασία παραλείπεται ή ομαδοποιείται με τη σύγκρουση στο
έργο, οπότε διακρίνουμε σε γνωστικές (cognitive) και συναισθηματικές (affective)
συγκρούσεις (Behfar et al., 2011˙ DiPaola & Hoy, 2001). Μέτρια επίπεδα
σύγκρουσης στους στόχους έχουν συνδεθεί με αύξηση της αποτελεσματικότητας,
ενώ η σύγκρουση στις σχέσεις έχει διασπαστικό ρόλο στη λειτουργία της ομάδας,
μειώνοντας την απόδοση, την ικανοποίηση και την ποιότητα των αποφάσεων
(DiPaola & Hoy, 2001˙ Peterson & Behfar, 2003).
Ακολουθώντας την τροχιά ενός εκκρεμούς, ξεκινώντας από την αποφυγή και
εξάλειψη των συγκρούσεων και φθάνοντας ως την ενθάρρυνσή τους, οι θεωρίες
διαχείρισης των συγκρούσεων κατέληξαν στη σύγχρονη τάση της παραγωγικής
επίλυσής τους (Robbins & Judge, 2011). Σε αυτό το πλαίσιο οι Crawford και Bodine
(1996) προτείνουν την ανάπτυξη έξι θεμελιωδών ικανοτήτων στα μέλη του
οργανισμού:
• ικανότητες προσανατολισμού στην αποτελεσματική επίλυση που αφορούν:
αποφυγή βίας, συμπόνια, ενσυναίσθηση, δικαιοσύνη, εμπιστοσύνη,
ανεκτικότητα, αυτοσεβασμό, σεβασμό των άλλων, θετική εκτίμηση της
διαφορετικότητας και της διαφωνίας,
• ικανότητες αντίληψης: τα μέλη κατανοούν ότι καθένας αντιλαμβάνεται τη
σύγκρουση διαφορετικά, αναγνωρίζουν τα συναισθήματα των εμπλεκομένων και
ανταλλάσσουν απόψεις χωρίς επικριτική στάση προς τα πρόσωπα,
• ικανότητες διαχείρισης των συναισθημάτων: αποτελεσματική έκφραση των
συναισθημάτων με ήρεμο τρόπο, αυτοέλεγχος απέναντι στις συναισθηματικές
εκρήξεις των άλλων,
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• ικανότητες επικοινωνίας: συμπεριφορές ενεργητικής ακρόασης και κατανόησης,
διατύπωση των απόψεων και συναισθημάτων με κατανοητό και ουδέτερο
τρόπο,
• ικανότητες δημιουργικής σκέψης: πολύπλευρη θεώρηση του προβλήματος,
προσέγγιση της επίλυσης ως κοινής αναζήτησης πιθανοτήτων, καταιγισμός ιδεών
για τον εμπλουτισμό των επιλογών,
• ικανότητες κριτικής σκέψης: αναγνώριση, διατύπωση και καθορισμός
αντικειμενικών κριτηρίων, εφαρμογή τους για τη λήψη απόφασης, σχεδιασμός
μελλοντικών συμπεριφορών.
Είναι σημαντικό για την επίλυση των συγκρούσεων, αυτές να μένουν στο γνωστικό
επίπεδο και να μην μετατρέπονται σε συναισθηματικές˙ τα μέλη να λειτουργούν
συνεργατικά και να επιτίθενται στο πρόβλημα, αντί το ένα στο άλλο (Crawford &
Bodine, 1996 ).
Πρακτικές διαχείρισης συγκρούσεων στο νηπιαγωγείο
Σύμφωνα με την αναφορά των DiPaola και Hoy (2001), ότι η πιθανότητα
σύγκρουσης αυξάνεται όσο μεγαλύτερη είναι η ομάδα και η ετερότητα των μελών,
θα ήταν αναμενόμενο σε ένα ολοήμερο νηπιαγωγείο, όπου το προσωπικό είναι
ολιγομελές, οι συγκρούσεις να μην είναι συχνές. Ωστόσο, όταν υπάρχει αυξημένη
αλληλεξάρτηση των μελών σε επίπεδο στόχων και διαδικασιών, η γνωστική
σύγκρουση εύκολα μετατρέπεται σε σύγκρουση στη σχέση και τα άτομα τείνουν να
προσωποποιούν τις διαφωνίες τους (Behfar et al., 2011˙ Yang & Mossholder, 2010).
Στα ολοήμερα τμήματα η αλληλεξάρτηση των δύο νηπιαγωγών είναι υψηλή, καθώς
πρέπει να υπάρχει συνάφεια των δραστηριοτήτων του πρωινού και απογευματινού
ωραρίου, σε ένα πρόγραμμα που σχεδιάζεται από κοινού (Υφαντή & Καραντζής,
2010). Στο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου, ενώ υπάρχει σαφής ορισμός των στόχων,
υπάρχει μεγάλη ελευθερία επιλογών ως προς τις διαδικασίες (τις δραστηριότητες
και το χρόνο) για την επίτευξή τους (ΔΕΠΠΣ, 2003). Η βασικότερη αιτία
συγκρούσεων μεταξύ των συνεργαζόμενων νηπιαγωγών προκύπτει από
ασυμφωνίες επί των διαδικασιών κατά το σχεδιασμό του προγράμματος, κυρίως
όταν τα άτομα διαφέρουν ως προς τις αξίες τους, ενώ η σύγκρουση στη σχέση είναι
συχνά το επακόλουθο της σύγκρουσης στις διαδικασίες (Behfar et al., 2011 ).
Σύμφωνα με τους Crawford και Bodine (1996) οι συγκρούσεις σε επίπεδο αξιών, αν
και είναι οι πιο περίπλοκες, μπορούν να επιλυθούν μέσω ενίσχυσης της
συνειδητότητας, της κατανόησης και του σεβασμού της διαφορετικότητας των
πεποιθήσεων των μελών. Η προϊσταμένη οφείλει να δημιουργεί συνθήκες ανοιχτής
επικοινωνίας των διαφορετικών απόψεων και συναίνεσης, μέσω ελεύθερου
διαλόγου σε κάθε περίσταση τυπικής και άτυπης επικοινωνίας των μελών. Πρέπει
να φροντίζει η σκέψη του ενός να γίνεται αντιληπτή προσθετικά και όχι
ανταγωνιστικά προς τη σκέψη του άλλου, να στηρίζεται με επιχειρήματα και να
υπάρχει αμοιβαία διάθεση των μελών να πείσουν και να πειστούν (Μπουραντάς,
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2005). Με αυτό τον τρόπο επικοινωνίας επιτυγχάνεται και η ανάπτυξη
δημιουργικής και κριτικής σκέψης, που αποτελούν θεμελιώδεις ικανότητες στην
πρόληψη και διαχείριση των συγκρούσεων (Crawford & Bodine, 1996). Επιπλέον,
καθώς πιο σημαντικός από την ίδια τη σύγκρουση είναι ο τρόπος που τα άτομα την
αντιλαμβάνονται (Ayoko & Callan, 2010), θα ήταν καλό να προωθείται η ικανότητα
των μελών να αντιλαμβάνονται θετικά τη σύγκρουση στις διαδικασίες ως
δημιουργική δύναμη αλλαγής και βελτίωσης (DiPaola & Hoy, 2001˙ Crawford &
Bodine, 1996). Ως βασική επιδίωξη του ηγετικού ρόλου της προϊσταμένης
προβάλλει η ανάπτυξη ικανοτήτων επίλυσης των συγκρούσεων που προκύπτουν,
μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης συναισθημάτων όπως ο φόβος και ο θυμός
και της ενίσχυσης της ενσυναίσθησης, της εμπιστοσύνης και του αλληλοσεβασμού
(Crawford & Bodine, 1996). Προσδοκώμενο αποτέλεσμα αυτών των πρακτικών είναι
οι νηπιαγωγοί, από αντίπαλοι σε μία προσωπική διαμάχη, να μετατρέπονται σε
συνεργάτες που αναζητούν από κοινού τρόπους δράσης που να είναι επωφελείς και
ικανοποιητικοί και για τις δύο (Crawford & Bodine, 1996).
Συμπεράσματα
Τα τελευταία χρόνια, σχολεία και εκπαιδευτικοί καλούνται να εφαρμόσουν πολλές
εκπαιδευτικές αλλαγές και να προσαρμοστούν στις σύγχρονες κοινωνικές
απαιτήσεις (Manesis, 2012). Ο ηγέτης του εκπαιδευτικού οργανισμού αναμένεται
να ανταποκρίνεται σε αυτή την ανάγκη, εφαρμόζοντας εκπαιδευτικές αλλαγές με
τρόπο που να αυξάνει τη σχολική αποτελεσματικότητα (DiPaola & Hoy, 2001).
Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στην παρούσα εισήγηση, η προϊσταμένη του
νηπιαγωγείου μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην αποτελεσματικότητα των
αλλαγών, διαμορφώνοντας συνθήκες μείωσης των αντιστάσεων και
εποικοδομητικής διαχείρισης των συγκρούσεων.
Όπως αναφέρουν οι Hopkins, Stringfield, Harris, Stoll και Mackay (2014),
παραφράζοντας την αγγλική ρήση σύμφωνα με την οποία όπου υπάρχει βούληση
υπάρχει τρόπος (where there’s a will, there’s a way), οι άνθρωποι αναπτύσσουν
βούληση όταν πιστεύουν ότι υπάρχει τρόπος. Καθώς μία πηγή αντίστασης στην
αλλαγή αφορά το φόβο των ίδιων των ηγετών (Everard & Morris, 1999), η παρούσα
εισήγηση, με τα στοιχεία που παρουσιάζει σχετικά με τους τρόπους διαχείρισης των
αλλαγών, δύναται να συμβάλλει στην ανάπτυξη της απαραίτητης βούλησης από τις
προϊστάμενες των νηπιαγωγείων για την εφαρμογή εκπαιδευτικών αλλαγών.
Συνεπώς, είναι σημαντική στο βαθμό που παρέχει χρήσιμα θεωρητικά και πρακτικά
δεδομένα, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν από τις προϊστάμενες των
νηπιαγωγείων και να οδηγήσουν στη βελτίωση των ηγετικών πρακτικών, η οποία
αποτελεί προαπαιτούμενο της ικανότητας αλλαγής του σχολείου (Thoonen,
Sleegers, Oort & Peetsma, 2012).
Βεβαίως, υπάρχουν σημαντικοί περιορισμοί, αφού μία εισήγηση είναι αδύνατον να
καλύψει όλες τις θεωρητικές πτυχές που αφορούν θέματα ηγεσίας και σχολικής
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αλλαγής. Επιπλέον, η παρούσα εισήγηση έχει θεωρητικό χαρακτήρα και κρίνεται
αναγκαία η ποσοτική και ποιοτική διερεύνηση των αναφερόμενων θεμάτων, ώστε
να αποτυπωθεί και να γίνει κατανοητή η λειτουργία των ηγετικών πρακτικών που
εφαρμόζονται από τις προϊστάμενες των νηπιαγωγείων κατά την εισαγωγή
εκπαιδευτικών αλλαγών στις σχολικές μονάδες στο ελληνικό εκπαιδευτικό πλαίσιο.
Επίσης, προτείνεται η συμπερίληψη μαθημάτων ηγεσίας και εφαρμογής αλλαγών
στα προπτυχιακά προγράμματα των πανεπιστημιακών σχολών νηπιαγωγών, στα
προγράμματα εισαγωγικής επιμόρφωσης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών των
Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων, καθώς και σχετική επιμόρφωση από τις
Σχολικές Συμβούλους και τους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε οι
νηπιαγωγοί να είναι επαρκώς προετοιμασμένες για να εκπληρώσουν τον ηγετικό
ρόλο της προϊσταμένης.
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Τα τρία Ά(λφα) της εκπαιδευτικής πολιτικής στην Ελλάδα
Δαρόπουλος Απόστολος
Δρ. Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, M.Ed., Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε.
apdaro@otenet.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα μελέτη αναλύει και ερμηνεύει την Ασυνέχεια, την Ασυνέπεια και τις
Αντιφάσεις (τα τρία Α) τα οποία κυριαρχούν και χαρακτηρίζουν την άσκηση της
εκπαιδευτικής πολιτικής στην Ελλάδα. Υιοθετείται το εννοιολογικό σύστημα του
Basil Bernstein έχοντας ως θεωρητική βάση την έννοια του παιδαγωγικού
μηχανισμού, ως ένα σύστημα σχετιζόμενων κανόνων που συγκροτείται από κανόνες
κατανομής, κανόνες αναπλαισίωσης (επίσημο και παιδαγωγικό πεδίο) και κανόνες
αξιολόγησης. Kαταγράφεται η απουσία όλων εκείνων των προϋποθέσεων που θα
μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση οικοδόμησης ενός αξιόπιστου εκπαιδευτικού
συστήματος. Το πεδίο της εκπαίδευσης είναι χώρος αντιπαράθεσης και ενίοτε
σφοδρών συγκρούσεων μεταξύ κοινωνικών φορέων, συνδικαλιστικών ομάδων,
πολιτικών κομμάτων. Κύριος στόχος ο έλεγχος, η επιβολή. Η αποτυχία της
εκπαιδευτικής πολιτικής δεν μπορεί να ειδωθεί μόνο ως αποτυχία μιας παραμέτρου
του πεδίου της πολιτικής, αλλά είναι αποτυχία ευρύτερων διαστάσεων και
συνεπειών, είναι αποτυχία ολόκληρης της κοινωνίας. Η επισήμανση ότι ο χώρος της
εκπαίδευσης, ως χώρος και ιδεολογικών συγκρούσεων, δημιουργεί τέτοιου είδους
«δυσλειτουργίες» δεν δικαιολογεί, εξαιτίας των αναμενόμενων ιδεολογικών
διαφοροποιήσεων, την ελλειμματική δράση της πολιτείας ως συντεταγμένης
οντότητας με σκοπούς, στόχους και προοπτική. Η μοναδική αισιόδοξη νότα σε αυτό
το ανέλπιδο πλαίσιο είναι η διαπίστωση και αποδοχή του προβλήματοςπροβλημάτων. Αυτό εμπεριέχει μία νότα ελπίδας, η οποία μπορεί να λειτουργήσει
ως εφαλτήριο για μελλοντικές ενέργειες με προοπτική. Ευελπιστώντας, ιδιαίτερα
στη σημερινή συγκυρία της πολυπαραγοντικής κρίσης που μαστίζει την ελληνική
κοινωνία, ότι θεσμοί, φορείς, πρόσωπα, που έχουν ρόλο και λόγο, θα
ενεργοποιηθούν και θα αποτρέψουν μία περαιτέρω υποβάθμιση της δημόσιας
εκπαίδευσης.
Λέξεις Κλειδιά: εκπαιδευτική πολιτική, παιδαγωγικός μηχανισμός, συναίνεση.
Εισαγωγή
Η σημερινή κρίση δεν ερείδεται μόνο στην οικονομική της διάσταση, δεν έχουμε να
αντιμετωπίσουμε μόνο μία οικονομική κρίση, αλλά έχουμε μπροστά μας κρίση
αξιών, κρίση νοημάτων, κρίση κοινωνική, κρίση πολιτισμική. «...Η κρίση είναι βαθιά
κυρίως επειδή έχει τρωθεί ο αξιακός κώδικας: Κάθε είδους διευκολύνσεις και
πελατειακές συμπεριφορές έχουν νομιμοποιηθεί ηθικά…»2. Η διαπλοκή μεταξύ
κυρίαρχων ομάδων της ελληνικής πολιτικής σκηνής και του πεδίου της οικονομίας
2

Απόσπασμα από την ομιλία τού Προέδρου της Δημοκρατίας για τον εορτασμό των 35 χρόνων από
την αποκατάστασή της, διαθέσιμο στο: http://www.presidency.gr
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καταλήγει στην υπεράσπιση της καθεστηκυίας τάξης με έντονα στοιχεία διαφθοράς
και νεποτισμού. Η δυσκαμψία της αγοράς, οι στρεβλώσεις του φορολογικού
συστήματος ακόμη και πολλές κυβερνητικές παρεμβάσεις αντιστέκονται σε κάθε
είδους μεταρρυθμίσεις (Mitsopoulos & Pelagidis, 2011), «Ποτέ πριν στην ιστορία
του πολιτισμού δεν ασκήθηκε τόση πίεση πάνω στην εκπαίδευση ώστε να γίνει πιο
παραγωγική σύμφωνα με τα αποκλειστικά κριτήρια της οικονομικής αγοράς»
(Καραποστόλης, 2011: 199). Τα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν παραπέμπουν σε μία
παρενθετική κρίση, «ο άμεσος αλλά και μακροπρόθεσμος αντίκτυπος στη φτώχεια
και στον κοινωνικό αποκλεισμό ενδέχεται να είναι βαθύς και μεγάλης διάρκειας»
(Μπαλούρδος, 2011: 165) και όσοι δεν μπορέσουν να προσαρμοσθούν θα
περιθωριοποιηθούν (Λυγερός, 2011: 342-349). Παρόμοιες κρίσεις έχουν συμβεί σε
πολλές οικονομίες στο παρελθόν και προσπαθώντας να αιτιολογήσει κάποιος τις
λανθασμένες αποφάσεις που έχουν προηγηθεί μπορεί να τις ερμηνεύσει
υιοθετώντας τις παρακάτω πέντε βασικές αιτίες:
• Η κοινωνία δεν κατόρθωσε να κάνει σωστές προβλέψεις από έλλειψη
προηγούμενης εμπειρίας
• Αδυναμία κατανόησης του προβλήματος
• Τα αντιμαχόμενα συμφέροντα δεν επέτρεψαν τη λύση του προβλήματος
• Το σύστημα αξιών, τα στερεότυπα και οι αγκυλώσεις παρεμπόδισαν τη λύση του
• Το μέγεθος του προβλήματος υπερβαίνει τις δυνατότητες λύσης που οι
κοινωνικοί φορείς διαθέτουν (Petrakis, 2012).
Σε ό,τι αφορά στην εκπαίδευση είναι γνωστό ότι η εκάστοτε εκλεγμένη κυβέρνηση
υλοποιεί ή τουλάχιστον προσπαθεί να υλοποιήσει το πρόγραμμά της. Αν και η
αποσπασματική προσέγγιση του τμήματος που αφορά στην εκπαιδευτική πολιτική
ενέχει αρκετούς κινδύνους, αν αναλυθεί μεμονωμένα χωρίς να λάβει κανείς υπόψη
του την ευρύτερη κοινωνική πραγματικότητα, εν τούτοις, στην εργασία αυτή θα
επιχειρηθεί μία κριτική προσέγγιση κάποιων δεδομένων που σχετίζονται με την
άσκηση της εκπαιδευτικής πολιτικής στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια (βλ. και
Δαρόπουλος, 2010). Εκατό και πλέον χρόνια μετά φαίνεται ιδιαίτερα επίκαιρη η
ρήση: «Ελληνική παιδαγωγική παράδοση σταθερή, εξακολουθητική, μελετημένη,
που να μας δίνει τις κύριες γραμμές και τις λεπτομέρειες της μελλοντικής εξελίξεως,
θεμέλια για μια νέα δημιουργία, σχεδόν δεν υπάρχει» (Γληνός, 1912: 203).
Θεωρητικό πλαίσιο
Ο παιδαγωγικός μηχανισμός για τον Bernstein (1990; 2000; Λάμνιας, 2002) είναι
ένα σύστημα σχετιζόμενων κανόνων που συγκροτείται από κανόνες κατανομής,
κανόνες αναπλαισίωσης (επίσημο και παιδαγωγικό πεδίο) και κανόνες αξιολόγησης.
«Οι κανόνες κατανομής ρυθμίζουν τις σχέσεις ανάμεσα στην εξουσία, τις μορφές
συνείδησης και τις πρακτικές» (Λάμνιας, 2002: 297), αν και καθορίζονται από το
κράτος επιχειρούνται και γίνονται αλλαγές από διάφορες δυνάμεις αμφισβήτησης.
Οι κανόνες αναπλαισίωσης ρυθμίζουν τη μετατροπή της επιστημονικής γνώσης σε
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σχολική, ως διαμεσολάβηση μεταξύ πρωτογενούς και δευτερογενούς πλαισίου. Το
πρωτογενές πλαίσιο, όπου λαμβάνει χώρα η πρωτογενής πλαισίωση, η οποία
αναφέρεται στη διαδικασία ανάπτυξης, παραγωγής, διαμόρφωσης ιδεών και της
ειδικής γνώσης. Το δευτερογενές πλαίσιο, πολυεπίπεδο, στο οποίο διακρίνονται η
τριτοβάθμια, η δευτεροβάθμια, η πρωτοβάθμια και η προσχολική εκπαίδευση,
όπου κάθε επίπεδο έχει τους δικούς του εξειδικευμένους φορείς. Τέλος, το πλαίσιο
της αναπλαισίωσης λειτουργεί ως ο διαμεσολαβητής μεταξύ του πρωτογενούς και
δευτερογενούς πλαισίου (Bernstein, 1990; βλ. και Λάμνιας, & Τσατσαρώνη 1999).
Μπορεί να γίνει η διάκριση μεταξύ ενός επίσημου πεδίου αναπλαισίωσης (ORF –
Official Recontextualizing Field) που εμπεριέχει την επίσημη εκπαιδευτική πολιτική
και ενός παιδαγωγικού πλαισίου αναπλαισίωσης (PRF – Pedagogical
Recontextualizing Field) που περικλείει τα τμήματα των πανεπιστημίων,
επιστημονικά εκπαιδευτικά περιοδικά, ερευνητικά κέντρα, ιδρύματα που
ασχολούνται με την εκπαίδευση κ.λπ. (Bernstein, 2000: 33). H γνώση από ορισμένες
ομάδες έχει τη νομιμοποίηση της μετάδοσης σε επόμενες γενιές μαθητών, έχει
δηλαδή το προνόμιο να γίνει επίσημη γνώση. Έτσι η εκπαίδευση, ως θεσμός,
παράγει και αναπαράγει μία «συμβιβαστική» γνώση (Apple, 2008). Η ιδιαίτερη
βαρύτητα που αποδίδεται στη σχολική γνώση , η σχέση της με την επιστημονική και
τη βιωματική γνώση, που έχουν διαφορετικά επίπεδα «εννοιολόγησης της
πραγματικότητας» και ο τρόπος οικειοποίησής της είναι κομβικό σημείο (Αλεξίου,
2009). Τέλος, οι κανόνες αξιολόγησης δομούν την παιδαγωγική πρακτική
καθορίζοντας τα κριτήρια (Bernstein, 1990 βλ. και Λάμνιας & Τσατσαρώνη 19981999). Σε κάθε έναν από τους παραπάνω στίβους υπάρχει ένας διαρκής αγώνας
(επι)κυριαρχίας αφού το πεδίο της εκπαίδευσης είναι χώρος αντιπαράθεσης και
ενίοτε σφοδρών συγκρούσεων μεταξύ κοινωνικών φορέων, συνδικαλιστικών
ομάδων, πολιτικών κομμάτων. Κύριος στόχος ο έλεγχος, η επιβολή.
Εκπαιδευτική πολιτική
«Εκπαιδευτική πολιτική είναι το σύνολο των αρχών, κανόνων και διαδικασιών που
έχουν σχεδιαστεί για την πραγματοποίηση ορισμένων στόχων μέσω του
μηχανισμού των σχολείων» (Πολυχρονόπουλου, 1980: 309), ή «ένα σύνολο ειδικών
αρχών και ενεργειών, σχετικά με τα εκπαιδευτικά ζητήματα, τα οποία θα
ακολουθούνται ή που θα πρέπει να ακολουθηθούν και που έχουν ως σκοπό να
επιφέρουν επιθυμητούς στόχους» (Trowler, 2003: 95). Μήπως, η εκπαιδευτική
πολιτική είναι μία δυναμική διαδικασία με αντιθέσεις, αντιπαραθέσεις, μία
διαδικασία στην οποία κυριαρχούν ερωτήματα όπως:
• Ποιοι είναι αυτοί οι επιθυμητοί στόχοι της εκπαίδευσης;
• Ποιος ή ποιοι καθορίζει/ουν αυτούς τους στόχους;
• Με ποιους τρόπους και με ποια μέσα θα επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι;
«Η πολιτική είναι και κείμενο και δράση, λέξεις και οι πράξεις, είναι αυτό το οποίο
έχει θεσπιστεί καθώς επίσης και αυτό που προορίζεται να γίνει. Οι πολιτικές μένουν
πάντα ανολοκλήρωτες καθώς σχετίζονται ή σχεδιάζονται στην «άγρια υπερβολή»
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της τοπικής πρακτικής (Ball, 1994 στο Trowler, 2003) ή «…οι θεσμικές ρυθμίσεις και
οι κοινωνικές πρακτικές που καθορίζουν και καθορίζονται από τη συγκρότηση του
εκπαιδευτικού λόγου, τη δομή της εκπαίδευσης και τις παιδαγωγικές πρακτικές.
Είναι το πεδίο όπου η εξουσία και οι κοινωνικές συγκρούσεις αποσαφηνίζουν το
εκπαιδευτικό γίγνεσθαι και, μέσω του κοινωνικού ελέγχου, το μετατρέπουν σε
κοινωνικό γίγνεσθαι. Είναι επίσης το πεδίο όπου το εκπαιδευτικό σύστημα, στα
επιμέρους ή στο σύνολό του, συγκροτεί τον εξισωτικό και τον αναπαραγωγικό του
χαρακτήρα» ( Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη, 1995: 11).
Οι δύο τελευταίοι ορισμοί, περί εκπαιδευτικής πολιτικής, εμπεριέχουν μια πιο
σύνθετη προσέγγιση, μία δυναμική τοποθέτηση, αφού εμπεριέχουν στοιχεία
διαπιστωτικά π.χ. «μένουν πάντα ανολοκλήρωτες», ή επισημαίνεται το
συγκρουσιακό κοινωνικό πεδίο, ο κοινωνικός έλεγχος. Η αμφίδρομη αυτή σχέση
πολιτικής και εκπαιδευτικού συστήματος είναι δεδομένη, κατ’ άλλους υπάρχει
απόλυτη εξάρτηση, δεν μπορεί να παραβλέπει όμως κανείς τα στοιχεία αυτονομίας
του εκπαιδευτικού συστήματος και τις διαβαθμίσεις της αλληλεξάρτησης, άλλοτε
πιο ισχυρή άλλοτε πιο ασθενής ανάλογα με την ιστορικο-κοινωνική συγκυρία που
εξετάζεται.
Μία διαπίστωση είναι η αποδοχή της μη ύπαρξης απόλυτης συναίνεσης-ταύτισης
στην άσκηση της επιθυμητής εκπαιδευτικής πολιτικής, αφού οι ιδεολογικές
διαφορές, οι διαφορετικές φιλοσοφικές-κοινωνιολογικές αφετηρίες και
προσεγγίσεις είναι λογικό να δημιουργούν αντιθέσεις. Υπάρχει υιοθέτηση
διαφορετικών επιλογών, απόψεων, αντιλήψεων, στάσεων και συμπεριφορών. Από
αυτό το σημείο όμως μέχρι την παντελή απουσία μιας κοινής βάσης διαλόγου,
μερικής συναίνεσης και χάραξης μιας πολιτικής, τουλάχιστον, σε ζητήματα που θα
αποτελούν ένα μίνιμουμ πεδίο εθνικών επιλογών και οι όποιες μεταβολές
διαφοροποιήσεις θα γίνονται μόνο μετά από πολλή σκέψη και σύνεση υπάρχει
διαφορά. Ο αρμόδιος για την υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής και
υπεύθυνος γι’ αυτό είναι ο εκάστοτε υπουργός παιδείας και θρησκευμάτων. Ας
δούμε τα τελευταία χρόνια, από τη μεταπολίτευση και μετά, τόσο τις αλλαγές που
έγιναν στην ηγεσία του υπουργείου, όσο και τη χρονική διάρκεια παραμονής ενός
υπουργού παιδείας (από το 1974 έως και σήμερα) στη θέση του (Γράφημα, 1).
Γράφημα 1. Θητεία του Υπουργού Παιδείας σε ημέρες
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http://www.ggk.gov.gr

Ο μέσος όρος παραμονής είναι 530 ημέρες!!! Αν λάβουμε υπόψη μας την
προσωποκεντρική λειτουργία των υπουργείων στη χώρα μας (ταυτόχρονες αλλαγές
γενικών γραμματέων, ειδικών γραμματέων, συμβούλων κ.λπ. με την αλλαγή ενός
υπουργού της ίδιας κυβέρνησης!) αντιλαμβάνεται κανείς ότι δεν είναι δυνατόν σε
ένα τέτοιο σύντομο χρονικό διάστημα να μπορέσει κάποιος να ενημερωθεί σε
βάθος και ενδελεχώς, να δημιουργήσει-βελτιώσει τις (υπο)δομές και τις
προϋποθέσεις εκείνες που θα αποτελέσουν τη βάση οικοδόμησης ενός αξιόπιστου
εκπαιδευτικού συστήματος. Επιπροσθέτως, επιβεβαιώνεται η διατυπωθείσα άποψη
του Κριαρά3 ότι «οι συχνές αλλαγές είναι κάτι άσχημο. Δεν προσφέρουν καμιά
υπηρεσία. Χρειάζεται δυνατή σύμπνοια μεταξύ εκείνων που ρυθμίζουν τα
εκπαιδευτικά πράγματα, ώστε η ρύθμιση να προχωρήσει στο καλύτερο δυνατό». Το
σύνολο των επιχειρούμενων παρεμβάσεων είναι μέτρα και δράσεις επιλεκτικά,
αποσπασματικά χωρίς να είναι ενταγμένα σε μία συστημική προσέγγιση ενός
στρατηγικού σχεδιασμού. Η αδυναμία υλοποίησης ενός μακροπρόθεσμου
σχεδιασμού, η έλλειψη συνέχειας, η απουσία συνέπειας, μήπως είναι βασικές
παράμετροι των ποιοτικών χαρακτηριστικών ενός εκπαιδευτικού συστήματος με
προοπτική;
Ποια είναι τα δεδομένα;
• Η εκπαίδευση στη χώρα μας ΔΕΝ αποτελεί (σε αντίθεση με τις επίσημες
διακηρύξεις) μία από τις σημαντικές προτεραιότητες της ελληνικής πολιτείας. Η
διαρκής υποχρηματοδότηση είναι αδιάψευστο αποδεικτικό στοιχείο. Οι δαπάνες
για την Παιδεία, κατά το 2014, αποτελούν λιγότερο από το 2,7% του ΑΕΠ, όταν ο
μέσος όρος των αντίστοιχων δαπανών στην Ευρώπη είναι σχεδόν διπλάσιος
(Σκλάβος, 2014).
• Η χρηματοδότηση των όποιων επιχειρούμενων δράσεων αφορούν, κατά κανόνα,
μόνο μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ (Εθνικό Συμβούλιο Ποιότητας για την Ανάπτυξη),
αποσπασματικά, ευκαιριακά, ασύνδετα μεταξύ τους και όχι ενταγμένα σε έναν
ευρύτερο κεντρικό σχεδιασμό. Τα προγράμματα αυτά έχουν περιορισμένο χρονικό
εύρος υλοποίησης, χωρίς να υπάρχει μετά τη λήξη τους κάποια συνέχεια,
ανατροφοδότηση.
• Απουσία σταθερής διοικητικής (υπο)δομής, τόσο στην κεντρική διοίκηση του
υπουργείου παιδείας όσο και στις περιφερειακές διευθύνσεις/διευθύνσεις
εκπαίδευσης με εμφανείς τις συνέπειες αυτού του ελλείμματος. Εύλογα μπορεί να
αναρωτηθεί κανείς: διοίκηση της Εκπαίδευσης ή εκπαίδευση της διοίκησης;
• Αλλαγές σε ωρολόγια προγράμματα (π.χ. σχολείων ΕΑΕΠ) αυξομειώσεις σε ώρες
μαθημάτων οι οποίες γίνονται όχι βάσει σχεδιασμού-προγραμματισμού αλλά βάσει
των διαθέσιμων αδιόριστων εκπαιδευτικών(;) , πιέσεων αντίστοιχων κοινωνικών
ομάδων(;).
3

Κριαράς, 10/04/2009 Ελευθεροτυπία.
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• Η σύνταξη νέων προγραμμάτων σπουδών χωρίς την αξιολόγηση αυτών που ήδη
εφαρμόζονται ή έχουν εφαρμοσθεί.
• Η συγγραφή νέων σχολικών βιβλίων χωρίς να προηγείται η αυτονόητη
αξιολόγηση των παλαιότερων.
• Ο σχεδιασμός του ωρολογίου προγράμματος σε πλαίσιο προγραμματισμένου
χρόνου και όχι του πραγματικού χρόνου της σχολικής τάξης.
• Η κομφορμιστική και μονοδιάστατη προσέγγιση τού ενός και μοναδικού
διδακτικού εγχειριδίου.
• Μήνας Φεβρουάριος και συνεχίζονται προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού
για κάλυψη πάγιων αναγκών!
• Η απουσία ενός κεντρικού σχεδιασμού και υλοποίησης στο βασικό πεδίο της
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, ο σχεδιασμός και η εγκατάλειψη πιλοτικών
προγραμμάτων επιμόρφωσης (Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης).
• Η διαπιστωμένη με χρονική καθυστέρηση ένταξη των Τ.Π.Ε. στα εκπαιδευτικά
συστήματα των υπό ανάπτυξη χωρών, μεταξύ αυτών και της χώρας μας (Beqiri &
Tahiri, 2014), θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ως πλεονέκτημα, εάν η πολιτεία
αξιοποιούσε την προηγηθείσα και αποκτηθείσα εμπειρία άλλων χωρών. Δυστυχώς,
οι παλινωδίες σε αυτό το πεδίο, η εισαγωγή(;) και εγκατάλειψη της ένταξης του
φορητού υπολογιστή στο γυμνάσιο, οι διαδραστικοί πίνακες, οι αμφιταλαντεύσεις
στην υιοθέτηση μοντέλου εισαγωγής των τ.π.ε. είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά
παραδείγματα της έλλειψης σχεδιασμού, οργάνωσης, προγραμματισμού.
• Η επικέντρωση ως κυρίαρχου θέματος των «μεταρρυθμίσεων» του τρόπου
εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
• Οι επιλογές στελεχών εκπαίδευσης με διαφορετικό κάθε φορά νομοθετικό
πλαίσιο.
Αυτά τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά της ασκούμενης εκπαιδευτικής πολιτικής
επιτείνουν την αναπαραγωγή των εκπαιδευτικών ανισοτήτων και τη διόγκωση των
ιδιωτικών δαπανών της ελληνικής οικογένειας στον χώρο της εκπαίδευσης. Η
γενικευμένη αυτή απαξίωση της εκπαίδευσης, η διάχυτη άρνηση του εκπαιδευτικού
συστήματος θα μπορούσε να αρθεί με έναν στρατηγικό σχεδιασμό ευρείας
αποδοχής με δράσεις που στοχεύουν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
Κομβικής σημασίας παράγοντας είναι η απουσία συναίνεσης και κυρίως η
ασυμφωνία ακόμη και στο εννοιολογικό περιεχόμενο του όρου. Θεωρείται η
συναίνεση ως «...αποϊδεολογικοποίηση και σύμπραξη σε πρακτικές της εξουσίας
και των κυρίαρχων ομάδων που διαιωνίζουν ένα σύστημα άδικο και άνισο;»
(Φραγκούλης, 2010: 150) ή θα εκτιμηθεί ως στοιχείο κοινωνικής συνοχής σε ένα
πλαίσιο που να μην χαρακτηρίζεται από εγωκεντρικές οπτικές αλλά να κυριαρχεί η
επίτευξη κοινών στόχων βάσει της περίστασης;
Συμπεράσματα
Το πεδίο της εκπαίδευσης είναι χώρος όπου οι διάφορες κοινωνικές ομάδες
προσπαθούν να αποκτήσουν προνομιακή θέση με αποτέλεσμα την ύπαρξη έντονων
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αντιπαραθέσεων. Κύριο χαρακτηριστικό της εκπαιδευτικής πολιτικής στη χώρα μας
η απουσία προγραμματισμού, οργάνωσης και συνέπειας αλλά και η ύπαρξη ενός
συγκρουσιακού πλαισίου εντός του οποίου λαμβάνονται οι αποφάσεις και όχι
βάσει συναινετικών χαρακτηριστικών, ως στοιχείο και παράμετρος κοινωνικής
συνοχής. Επίσης, η ασυνέπεια, η ασυνέχεια και οι χρόνιες αντιφάσεις είναι από
τους βασικούς λόγους της αναπαραγωγής των εκπαιδευτικών ανισοτήτων και της
διόγκωσης των ιδιωτικών δαπανών της ελληνικής οικογένειας για την κάλυψη
βασικών εκπαιδευτικών αναγκών. Επιπρόσθετο στοιχείο που επιβαρύνει το όλο
κλίμα η έλλειψη εμπιστοσύνης, ως κύριο δομικό χαρακτηριστικό του κοινωνικού
κεφαλαίου. Η αποτυχία της εκπαιδευτικής πολιτικής δεν μπορεί να ειδωθεί ως
αποτυχία μιας παραμέτρου του ευρύτερου πεδίου της πολιτικής, αλλά είναι
αποτυχία ευρύτερων διαστάσεων και συνεπειών, είναι αποτυχία ολόκληρης της
κοινωνίας. Η μοναδική αισιόδοξη νότα σε αυτό το ανέλπιδο πλαίσιο είναι η
διαπίστωση του προβλήματος-προβλημάτων. Αυτό και μόνο εμπεριέχει μία νότα
ελπίδας η οποία μπορεί να λειτουργήσει ως εφαλτήριο για μελλοντικές ενέργειες.
Η επισήμανση ότι ο χώρος της εκπαίδευσης, ως χώρος και ιδεολογικών
συγκρούσεων, δημιουργεί τέτοιου είδους «δυσλειτουργίες» δεν δικαιολογεί,
εξαιτίας των αναμενόμενων ιδεολογικών διαφοροποιήσεων, την ελλειμματική
δράση της πολιτείας ως συντεταγμένης οντότητας με σκοπούς, στόχους και
προοπτική. Ευελπιστώντας ότι θεσμοί, φορείς, πρόσωπα, που έχουν ρόλο και λόγο,
θα ενεργοποιηθούν και θα αποτρέψουν μία περαιτέρω υποβάθμιση της δημόσιας
εκπαίδευσης.
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Η «Εσωτερική Εκπαιδευτική Πολιτική» της Σχολικής Μονάδας. Όρια
και Δυνατότητες.
Δημητρακάκης Κωνσταντίνος
Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 70 – Δ/ντής ΠΕΚ Λαμίας
kdimitrak@gmail.com
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική της
σχολικής μονάδας, στο πώς αυτή ασκείται και διαμορφώνεται, ποιοί τη χαράσσουν,
ενώ παράλληλα προτείνονται σχετικές αλλαγές ώστε η εκπαιδευτική μονάδα να
αναδειχθεί σε σημαντικό φορέα διαμόρφωσης και άσκησης εκπαιδευτικής
πολιτικής. Στο κείμενο εξετάζονται κριτικά εκείνοι οι προσδιοριστικοί παράγοντες –
παράμετροι – οι οποίοι μπορούν να συμβάλουν σε μια εσωτερική μεταρρύθμιση
¨αποκέντρωσης¨ της σχολικής μονάδας, στο βαθμό βεβαίως που το ίδιο το
συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό μας σύστημα - αλλά και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επιτρέψουν.
Εισαγωγή - Προβληματική
Η αποκέντρωση του εκπαιδευτικού μας συστήματος και η αναγκαιότητα της
οργάνωσης της διοίκησης της εκπαίδευσης σε νέες βάσεις, είναι ένα θέμα που έχει
απασχολήσει και απασχολεί τους υπεύθυνους σχεδιασμού των εκπαιδευτικών
πολιτικών αλλά και την εκπαιδευτική κοινότητα στο σύνολό της. Πολλές φορές, ο
όρος αποκέντρωση εξαντλείται απλά στην αποκέντρωση των διοικητικών
διαδικασιών, όπως είναι για παράδειγμα η αξιοποίηση και λειτουργία των
υποδομών, και σπανίως, στη δυνατότητα διαμόρφωσης μιας εσωτερικής
εκπαιδευτικής πολιτικής, π.χ. του περιεχομένου του Προγράμματος Σπουδών. Και
όλα αυτά, παρά το γεγονός ότι σε θεωρητικό επίπεδο γίνεται ευρέως αναφορά σε
διαδικασίες «συμμετοχής»4, ενώ στην πράξη, ως γνωστόν, οι όροι λειτουργίας των
σχολικών μονάδων αλλά και το ίδιο το εκπαιδευτικό και διδακτικό έργο
διαμορφώνονται και καθορίζονται μέσα από το συγκεντρωτικό μας εκπαιδευτικό
σύστημα σε ένα κεντρικό επίπεδο. (Μαυρογιώργος, Γ. (1999α). Αυτό έχει σαν
αποτέλεσμα τον περιορισμό της σχολικής μονάδας σε ένα ρόλο ¨εκτελεστήεφαρμοστή- υλοποιητή¨. Συνεπώς, η σχολική μονάδα καλείται να εφαρμόσει μια
εκπαιδευτική πολιτική, άσχετη εν πολλοίς με ανάγκες ομάδων μαθητών και
εκπαιδευτικών, ιδιαιτερότητες και συνθήκες των σχολικών μονάδων, μια
εκπαιδευτική πολιτική που ταυτόχρονα περιορίζει την αξιοποίηση της εμπειρίας της
σχολικής μονάδας αλλά και εμποδίζει την ανάπτυξη μιας καινοτόμου
4

Μαθητικές κοινότητες, Σχολικοί Συνεταιρισμοί, Σχολικά Συμβούλια, Σύλλογος Γονέων και
κηδεμόνων, Δημοτικές ή κοινοτικές επιτροπές παιδείας, Σχολικές επιτροπές.
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επαγγελματικής κουλτούρας των εκπαιδευτικών. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι
η διαμόρφωση μιας παγιωμένης αντίληψης για τον περιορισμένο ρόλο και τις
δυνατότητες της σχολικής μονάδας. Αυτή η αντίληψη απαλλάσσει από τη μια μεριά
τη σχολική μονάδα από τις ευθύνες εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής και των
αποτελεσμάτων της, μεταθέτοντας στο επίπεδο που διαμορφώνεται η εκπαιδευτική
πολιτική, αλλά και από την άλλη περιορίζει την ίδια τη σχολική μονάδα να εξετάσει
κριτικά και να συμμετέχει ενεργά ακριβώς στη διαμόρφωση του περιεχομένου της
εκπαιδευτικής πολιτικής. Έτσι, στην πράξη και στο πλαίσιο μιας «σχετικής
αυτονομίας», η σχολική μονάδα όχι μόνο δεν αξιοποιεί τις όποιες δυνατότητες που
τις παρέχονται θεσμικά, αλλά και δεν εκμεταλλεύεται προς όφελός της, τις
υπάρχουσες ¨αντιφάσεις¨ της κεντρικά σχεδιασμένης εκπαιδευτικής πολιτικής.
Συνεπώς, η σχολική μονάδα απεμπολεί το δικαίωμα στη διαμόρφωση μιας
«εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής».(Μαυρογιώργος Γ., 1999, ΑθανασούλαΡέππα A., 1999, Aνδρέου Απ., 1999, Fullan M.-Hargreaves A., 1993).
Το ερώτημα συνεπώς που τίθεται αβίαστα είναι, αν πράγματι παρέχεται στη
σχολική μονάδα η δυνατότητα διαμόρφωσης και άσκησης εσωτερικής
εκπαιδευτικής πολιτικής και ποια είναι τελικά τα όρια αυτής της «σχετικής
αυτονομίας», ώστε να ασκηθεί μια συγκροτημένη «εσωτερική εκπαιδευτική
πολιτική».
Συγκεκριμένα, αναζητούνται οι προσδιοριστικοί εκείνοι παράγοντες – παράμετροι –
οι οποίοι μπορούν να συμβάλουν σε μια εσωτερική μεταρρύθμιση ¨αποκέντρωσης¨
της σχολικής μονάδας, στο βαθμό βεβαίως που το ίδιο το συγκεντρωτικό
εκπαιδευτικό σύστημα αλλά και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επιτρέψουν,
συνοψίζονται ως εξής:
¨Εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική¨ και σχολική αυτονομία.
Κατά αρχάς, προκειμένου να συζητήσει κανείς έννοιες όπως αυτή της ¨εσωτερικής
αυτονομίας¨ ή της ¨πλευρικής αυτονομίας¨ της σχολικής μονάδας, έννοιες που
αποτελούν σημαντικό από πλευράς αποκέντρωσης παράγοντα, κρίνεται σκόπιμο η
εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου σχολική μονάδα.
Η σχολική μονάδα βρίσκεται στη βάση μιας πυραμοειδούς διοικητικής διάρθρωσης
του σχολικού μας συστήματος, ενός συστήματος που εξασφαλίζει και προωθεί την
αποτελεσματική εκπλήρωση των σκοπών της εκπαίδευσης. (Σαϊτης, Χ., 2005). Αυτό
όμως που αποκαλείται «σχολική μονάδα» στην πράξη δεν υπάρχει, διότι θεσμικά
δεν της απονέμεται ένας διακριτός από το εκπαιδευτικό μας σύστημα χαρακτήρας
παρά την διαρκή αναφορά από επίσημες πηγές σε αυτήν. Ο όρος μονάδα
υποδεικνύει μια οργανωτική ιδιαιτερότητα, μια ξεχωριστή ‘προσωπικότητα’ του
σχολείου, μια διακριτή πολιτική. Πάνω από όλα, ο όρος σχολική μονάδα
προϋποθέτει ένα βαθμό σχολικής αυτονομίας. Και κάτι τέτοιο στη σημερινή
πραγματικότητα δεν συμβαίνει πραγματικά, αν και κάθε σχολείο έχει εξ ορισμού
κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χαρακτηριστικά που καθορίζουν αποφασιστικά
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τη μαθητική επίδοση, μιας και βρίσκεται σε διαφορετική γεωγραφική περιοχή,
στεγάζεται σε συγκεκριμένο κτίριο και αποτελείται από συγκεκριμένη μαθητική
σύνθεση. Αυτό που απουσιάζει από το εκπαιδευτικό μας σύστημα είναι η
διακριτική ευχέρεια στη διαχείριση των διαφορετικών προβλημάτων που έχει κάθε
σχολείο με ένα τρόπο που να προσιδιάζει αποκλειστικά σε αυτό. Μια τέτοια
διαχείριση λείπει από τα σχολεία μας, επειδή ακριβώς τους λείπει η αυτονομία. Ένα
τυπικό ελληνικό σχολείο, στα βασικά του οργανο-διοικητικά χαρακτηριστικά μπορεί
να παρομοιαστεί με το γραφειοκρατισμό και τη δυσκινησία μιας οποιασδήποτε
δημόσιας υπηρεσίας - και σπανίως με τη ζωντάνια ενός εκπαιδευτικού ιδρύματοςμιας και ο δημοσιοϋπαλληλισμός που χαρακτηρίζει κατά κανόνα τους
εργαζομένους, ως κουλτούρα, ως κοινωνική στάση και συμπεριφορά, δε διαφέρει
ιδιαίτερα. Το σχολείο ανήκει και αυτό στη βάση μιας διοικητικής πυραμίδας, από το
οποίο απουσιάζει η συλλογικότητα, η συνεργασία, η συνευθύνη, η πρωτοβουλία, η
καινοτομία. (Moutsios, S. 2003).
¨Εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική¨ και ελληνική πραγματικότητα.
Παρά τις κατά καιρούς απόπειρες εκσυγχρονισμού της γραφειοκρατίας, η οργανοδιοικητική υπανάπτυξη αποτελεί χαρακτηριστικό που παραμένει ενδημικό εδώ και
πολλά χρόνια στην εκπαιδευτική πραγματικότητα. Το σημερινό γραφειοκρατικό
σχολείο λειτουργεί χωρίς να διευκολύνει την ουσιαστική συνεργασία των
εκπαιδευτικών, το σχεδιασμό, την ανταλλαγή ιδεών και την εφαρμογή τους.
Κρατάει μακριά τους γονείς από τις υποθέσεις του: σπανίως τους εμπλέκει σε εξωδιδακτικές και ποτέ σε διδακτικές δραστηριότητες. Παραμένει στα στάσιμα νερά της
ρουτίνας προκαλώντας ανία σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Στερεί την
πρωτοβουλία και την καινοτομία από τους εκπαιδευτικούς, από αυτούς ακριβώς
δηλαδή που δουλειά τους είναι να σχεδιάζουν και να καινοτομούν. Υπάρχουν
περιπτώσεις που ο Σχολικός Σύμβουλος της περιφέρειας καλείται για παράδειγμα
να αναλάβει πρωτοβουλίες, ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει σε επίπεδο
εκπαιδευτικής πολιτικής ή όχι, να ενδυναμώνει τις σχολικές μονάδες τις οποίες
εποπτεύει.
Ενδυνάμωση της σχολικής μονάδας σημαίνει αντιμετώπιση όποιων προβλημάτων
μπορούν να αντιμετωπιστούν από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και όχι από τα
«έξω», ή από τα «πάνω» ή από άλλους. Σημαίνει ενεργοποίηση των ικανοτήτων των
εκπαιδευτικών για τον εντοπισμό και τη λύση των συγκεκριμένων θεμάτων που
τους απασχολούν στη δική τους σχολική μονάδα. Τα θέματα αυτά άλλοτε είναι
κοινά, άλλοτε είναι διαφορετικά. Σημαίνει τη χάραξη κατευθύνσεων, κάποιων
σκοπών που θέτει η συγκεκριμένη σχολική μονάδα, ενός μικρού οράματος στο
τέλος τέλος για το σχολείο στο οποίο ζούμε και εργαζόμαστε. Συνοψίζοντας, το
γραφειοκρατικά οργανωμένο σημερινό σχολείο δε λειτουργεί ως εκπαιδευτική
μονάδα αλλά λειτουργεί θα έλεγε κανείς με εκπαιδευτικούς-μονάδες, από –
μον[ω]μένους στο δικό τους έργο και συχνά απογοητευμένους από τις δυσκολίες
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τις οποίες το σχολείο δεν αντιμετωπίζει οργανωμένα και συλλογικά. (Moutsios, S.
2003).
Για την αποτελεσματική οργάνωση και διοίκηση του εκπαιδευτικού μας
συστήματος, αποφασιστικό παράγοντα αποτελεί η σχολική μονάδα ως θεσμός αλλά
ταυτόχρονα και ο εκδημοκρατισμός της, εκδημοκρατισμός που θα προέλθει μέσα
από τη συμμετοχή των δρώντων υποκειμένων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων
και προγραμματισμού.
¨Εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική¨ και θεσμική πραγματικότητα.
Ο Σύλλογος Διδασκόντων, ως συλλογικός φορέας, στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
αν και πρωτοεμφανίζεται, ως διοικητικός όρος, το 1972 στην Υ. Α. 50326/1-6-1972
και στη συνέχεια στο Π.Δ.483/77, όπου του αποδίδονται ορισμένες αρμοδιότητες,
ωστόσο δεν οριοθετείται και δεν αποσαφηνίζεται πλήρως η λειτουργία του. Παρόλη
την ύπαρξη του Νόμου 1566/85, ο οποίος ορίζει σαφώς το Σύλλογο Διδασκόντων ως
όργανο διοίκησης του σχολείου μαζί με το Διευθυντή και τον Υποδιευθυντή και
διατυπώνονται οι γενικές αρχές σε σχέση με τη συγκρότησή του, τις συνεδριάσεις
του, τους σκοπούς και τη λειτουργία του καθώς και η έκδοση σχετικής Υπουργικής
Απόφασης (ΦΕΚ 1340/2002 - Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002) η οποία και καθορίζει
με λεπτομέρεια και σαφήνεια τα παραπάνω κατά περίπτωση αλλά και τις
αρμοδιότητες και τις σχέσεις του με τα άλλα επίπεδα διοίκησης της εκπαίδευσης
και με άλλους κοινωνικούς φορείς, εξακολουθεί να παραμένει ακόμα σε θεωρητικό
επίπεδο.(ΦΕΚ 1340/2002 - Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002). Το Π.Δ. του 1998 για την
“Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων” αντιμετωπίζει, στο πλαίσιο των
νέων δεδομένων που προέκυψαν ύστερα από καινοτομίες, όπως τα Τμήματα
Ενισχυτικής Διδασκαλίας, Τάξεις Υποδοχής, Φροντιστηριακά Τμήματα, Επικουρικά
Προγράμματα κ.λπ., σε σημαντικό βαθμό τα “κενά” αυτά και λύνει αρκετά
προβλήματα της Σχολικής Μονάδας με προτεραιότητα στη συλλογική διοίκηση.
Έτσι, στο πλαίσιο της "αποσυγκέντρωσης" των εκπαιδευτικών θεσμών, παρέχεται η
δυνατότητα στη σχολική μονάδα μέσα από το Σύλλογο των Διδασκόντων να
προγραμματίζεται και να εξειδικεύεται η εκπαιδευτική διαδικασία. Για παράδειγμα,
η συμβολή του Συλλόγου Διδασκόντων είναι καθοριστική στο πώς μπορεί να
αντιμετωπίζεται θετικά η πολυμορφία και η αυξανόμενη κοινωνική και πολιτισμική
ετερογένεια του μαθητικού πληθυσμού, η υπο-εκπαίδευση, η υπο-επίδοση, η
σχολική εγκατάλειψη και πώς να προωθούνται καινοτομίες που θα υπηρετούν τις
παραπάνω ανάγκες, να προετοιμαστεί η εισαγωγή νέων γνωστικών αντικειμένων
και των νέων τεχνολογιών, η εμπλοκή των σχολικών ομάδων στα προγράμματα και
τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κ.λ.π. Το πώς μπορεί να υλοποιηθούν τα
παραπάνω, προϋποθέτει ορισμένες οργανωτικές αλλαγές στο σχολείο, τέτοιες που
να αξιοποιούν πλήρως τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευτικών. Η
ουσιαστική ενεργοποίηση του Συλλόγου Διδασκόντων είναι μόνο η αρχή. Για
παράδειγμα, μια σημαντική οργανωτική μεταβολή που αξιοποιεί τις υπάρχουσες
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ικανότητες των εκπαιδευτικών είναι η ανάθεση σε άτομα ή μικρές ομάδες, της
ευθύνης για συγκεκριμένους τομείς του σχολικού έργου.
Βέβαια, όπως είναι γνωστό, ο συγκεντρωτικός χαρακτήρας του Ελληνικού
εκπαιδευτικού συστήματος δεν έχει επιτρέψει στις εκπαιδευτικές μονάδες να
διαμορφώσουν και να αναπτύξουν μια συγκροτημένη “εσωτερική” \ “τοπική”
εκπαιδευτική πολιτική σε σχέση με τα παραπάνω. Απαιτείται, λοιπόν, να
συζητηθούν στα πλαίσια του Συλλόγου Διδασκόντων και να εντοπιστούν τα όρια
διαμόρφωσης και ανάπτυξης της “εσωτερικής” εκπαιδευτικής πολιτικής της
σχολικής μονάδας καθώς και τα κρίσιμα ζητήματα των στόχων, των πεδίων άσκησης
της “εσωτερικής” εκπαιδευτικής πολιτικής, του προγραμματισμού, της ευθύνης, της
διοίκησης, του απολογισμού και της λογοδοσίας. Προϋποθέσεις μιας τέτοιας
λειτουργίας είναι η θεσμική κατοχύρωση του Συλλόγου Διδασκόντων σε επίπεδο
αποφάσεων και υλοποίησής τους, η οικονομική αυτοδυναμία, η σχετική
σταθερότητα σε εκπαιδευτικό προσωπικό, η εξάλειψη εξουσιαστικών σχέσεων που
πηγάζουν από διοικητικές ιεραρχίες, η ανάπτυξη μιας καινοτόμου επαγγελματικής
κουλτούρας των εκπαιδευτικών. Καταλυτικό ρόλο μπορεί να παίξει ο Διευθυντής, ο
οποίος δε θα πρέπει απλώς να έχει μια τυπική διοικητική εξουσία (ΦΕΚ 1340/2002
- Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002, Άρθρο 29 ), αλλά θα πρέπει να αναλαμβάνει
πρωταγωνιστικό ρόλο προκειμένου να μεταβληθεί το συνολικό κλίμα στο σχολείο.
Θα πρέπει δηλαδή να αποτελεί τον πρωταρχικό παράγοντα δράσης και την
κινητήριο δύναμη ανάληψης πρωτοβουλιών, έκφρασης και εφαρμογής καινοτόμων
ιδεών από τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς, να τους ζητά να παίρνουν
πρωτοβουλία και να παρέχουν ιδέες. Θα πρέπει να φροντίσει για τη δημιουργική
αναδιοργάνωση του σχολείου. Να δώσει μαζί με τους δασκάλους στο σχολείο έναν
χαρακτήρα. Να καταστρώσει μαζί τους το προφίλ, την ταυτότητα του σχολείου, το
μικρό του όραμα (Moutsios, S. 2003). Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραπάνω
προτάσεις, οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να θεωρούνται πλέον άβουλοι εκτελεστές
αποφάσεων που προωθούν εκείνη ή την άλλη αλλαγή, αλλά σημαντικοί φορείς
αλλαγής της εκπαίδευσης. Η αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος σημαίνει
την απαρχή μιας διαρκούς διαπραγμάτευσης. Με άλλα λόγια, υποστηρίζεται ότι ο
Σύλλογος διδασκόντων μπορεί να συμβάλει τα μέγιστα στο να διευρυνθούν τα όρια
της “σχετικής αυτονομίας” της σχολικής μονάδας και να διαμορφωθεί και να
ασκηθεί μια συγκροτημένη “εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική”.
¨Εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική¨ και περιεχόμενο της εκπαίδευσης.
Ένας επιπλέον θεμελιώδους σημασίας παράγοντας στην προσπάθεια πραγμάτωσης
της ¨εσωτερικής αυτονομίας¨ της σχολικής μονάδας είναι η ¨αποκέντρωση του
περιεχομένου της εκπαίδευσης¨, με εμπλουτισμό και συνδιαμόρφωση με
εναλλακτικές εμπειρίες, μεθόδους και περιεχόμενα που ανταποκρίνονται στις
ανάγκες του μαθητικού πληθυσμού. Το Α.Π.Σ. και το διδακτικό υλικό. Ως γνωστό, η
εκπαιδευτική πράξη σε όλο σχεδόν το εκπαιδευτικό μας σύστημα είναι
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εγχειριδιοκεντρική και υλικοκεντρική. Η Ελλάδα, σε σύγκριση με τις άλλες χώρες της
ΕΕ, ασκεί τον ισχυρότερο έλεγχο στα σχολικά εγχειρίδια, έστω και αν προσφάτως
έκανε και κάνει βήματα προς την καθιέρωση του λεγόμενου «πολλαπλού
εγχειριδίου» και ένταξη του Α.Π.Σ. / ΔΕΠΠΣ. Η ως τώρα εμπειρία έχει δείξει πως το
Α.Π.Σ. σχεδιάζεται παραδοσιακά με βάση τα εγχειρίδια και όχι τα εγχειρίδια με
βάση το Α.Π.Σ. Το Α.Π.Σ. ταυτίζεται με τα εγχειρίδια. Πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί
της τάξης δεν γνωρίζουν τι είναι το Α.Π.Σ., που είναι το Α.Π.Σ. και τι λέει. Αυτό που
γνωρίζουν ως επίσημο πρόγραμμα είναι τα εγχειρίδια. Το ΑΠ της έκδοσης του 1985
αν και αντικαταστάθηκε σύμφωνα με το ΦΕΚ 303Β/13-03-2003 με τα νέα ΔΕΠΠΣ –
ΑΠΣ εντούτοις στη σχολική πράξη, την εκπαιδευτική διαδικασία καθοδηγούν τα
εγχειρίδια. Το εγχειρίδιο καθορίζει με λεπτομέρεια - και νομιμοποιεί με την σειρά
του - ό,τι θεωρείται έγκυρη σχολική γνώση. Το περιεχόμενο του ΑΠ αναλύεται στα
εγχειρίδια από γενικό επίπεδο σε ειδικό και ο σχολικός χρόνος με βάση το
εγχειρίδιο κατανέμεται από το επίπεδο του σχολικού έτους μέχρι το επίπεδο της
διδακτικής ώρας. Αν οι εκπαιδευτικοί παραβούν τη σειρά των μαθημάτων στο
σχολικό εγχειρίδιο οι μαθητές μπορεί να ρωτήσουν: «κύριε/κυρία, γιατί το
περάσαμε αυτό το μάθημα;». (Moutsios, S. 2003). Στο ίδιο μήκος κύματος και σε
ό,τι αφορά ευκαιρίες προσωπικής αυτορρύθμισης των μαθητών, το
ετεροπροσδιορισμένο περιεχόμενο του Α.Π.Σ., όπως εκφράζεται από τα
μονοδιάστατα σχολικά εγχειρίδια, μαζί με τις καθιερωμένες πρακτικές που
ακολουθούνται στις διαδικασίες μάθησης και αξιολόγησης, δεσμεύει και επηρεάζει
αποφασιστικά τον εκπαιδευτικό στη διδακτική του πράξη (Χατζηγεωργίου,1998,
Husen 1992, Γκότοβος Α. 1990). Τα σχολικά εγχειρίδια, στην υφιστάμενη μορφή
τους εμπεριέχουν την ύπαρξη μιας ¨λανθάνουσας¨ ιεραρχίας· δηλαδή η σειρά με
την οποία δομήθηκε το περιεχόμενο τους από τους συγγραφείς και έχοντας ως
απώτερο στόχο τη μείωση του κόστους της διδακτικής πράξης αλλά και του φόρτου
εργασίας για το δάσκαλο (χρονοβόροι σχεδιασμοί και πορείες μαθήματος),
ουσιαστικά οδήγησαν στην ταυτόχρονη παγίδευση τόσο των εκπαιδευτικών όσο και
των μαθητών σε μια διδασκαλία ανιαρή που επιφέρει τουλάχιστον απειθαρχία και
πλήρη αδιαφορία.
Η σχολική μονάδα, δέσμια στην υπάρχουσα κατάσταση σε ένα υλικοκεντρικό και
όχι στοχοκεντρικό μοντέλο Α.Π.Σ, δεν κάνει συνήθως τίποτα για μια πιο
δημιουργική αξιοποίηση του Α.Π.Σ.. Ο σύλλογος του σχολείου δεν καταστρώνει από
την αρχή της χρονιάς ένα συνολικό σχέδιο για τα διάφορα μαθήματα, που να δίνει
συνοχή και κατεύθυνση στο συγκεκριμένο σχολείο με τα συγκεκριμένα προβλήματα
και πλεονεκτήματα του. Δάσκαλοι που έχουν διαφορετικά τμήματα της ίδιας τάξης
σπανίως συνεργάζονται, σχεδιάζοντας π.χ. από κοινού το πρόγραμμά τους ή
αναλαμβάνοντας να διδάξουν ο ένας στην τάξη του άλλου κάποιο μάθημα στο
οποίο έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σχεδιασμός Α.Π.Σ. στο σχολείο το Σεπτέμβριο
σημαίνει παραλαβή εγχειριδίων και διανομή τους στους μαθητές. Ύστερα από όλα
αυτά αποδεικνύεται ότι οι δυνατότητες αξιοποίησης του διδακτικού υλικού ως
-72-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων

μέσου παγίωσης της ¨εσωτερικής αυτονομίας¨ της σχολικής μονάδας είναι πολλές,
αρκεί η σχολική γνώση στα χέρια των εκπαιδευτικών να μη λειτουργήσει ως πηγή
συμμόρφωσης αλλά ως δυνατότητα απελευθέρωσης της σκέψης και
εκδημοκρατισμού του σχολείου.
Τα σχολικά εγχειρίδια δε ρυθμίζουν όμως μόνο το «τι» της διδασκαλίας, αλλά και το
«πώς» της διδασκαλίας, τον τρόπο με τον οποίο διδάσκουμε. Παρά τις κατά καιρούς
διακηρύξεις και προσπάθειες, η διδασκαλία στο σχολείο παραμένει σε μεγάλο
βαθμό παραδοσιακή. Τα θρανία στις περισσότερες περιπτώσεις παραμένουν
στραμμένα προς το δάσκαλο, οι μαθητές σηκώνονται στον πίνακα, γυρίζουν τη
σελίδα του βιβλίου, λύνουν την επόμενη άσκηση στα μαθηματικά ή τη γλώσσα,
μαθαίνουν στην ιστορία τα χρήσιμα μαζί με τα άχρηστα. Σπάνια τοποθετούνται σε
ομάδες, σπάνια συνεργάζονται, σπάνια αλλάζουν τόπο και τρόπο διδασκαλίας.
Υπάρχει μια τεράστια απόσταση ανάμεσα σε αυτά που ακούν οι εκπαιδευτικοί σε
πανεπιστήμια, επιμορφώσεις και «εξομοιώσεις» και σε αυτά που συνήθως
λαμβάνουν χώρα στη σχολική τάξη. Οι εκπαιδευτικοί μαθαίνουν για
δασκαλοκεντρική, μαθητοκεντρική, ομαδοκεντρική διδασκαλία, για σχεδιασμό και
στοχοθεσία της διδασκαλίας, για διαφοροποίηση της σχολική εργασίας… αλλά όλα
αυτά παραμένουν θεωρίες σε ένα σύγγραμμα παιδαγωγικής. Η απάντηση στο
ερώτημα για ποιους λόγους συμβαίνει αυτό είναι είτε επειδή οι θεωρίες αυτές
αγνοούν την οργάνωση της σχολικής μονάδας συνολικά, είτε επειδή η σχολική
μονάδα στο σύνολο της αγνοεί αυτές τις θεωρίες (Moutsios, S. 2003). Η
παιδαγωγική αυτή αντινομία απορρέει από την ιδεολογική αναντιστοιχία εκείνων
των στόχων που το εκπαιδευτικό σύστημα θεωρητικά θέτει και αυτών που στην
πράξη ο εκπαιδευτικός υλοποιεί. Παράδειγμα, η επιδιωκόμενη ισότητα αρχικών
ευκαιριών που το σχολείο, ο μέγας εξισωτής όπως αυτό λέγεται, επαγγέλλεται και η
ανισότητα ως προς τα αποτελέσματα που αυτό επιφέρει (Husen, T. 1992).
Δυνατότητες ανάδειξης και αξιοποίησης της ¨εσωτερικής αυτονομίας¨ της σχολικής
μονάδας προέρχονται και από τον τρόπο πραγμάτωσης της διδακτικής πράξης, μιας
συχνά αντιφατικής διδακτικής πράξης, που αναδεικνύεται από τη συστηματική
σύγχυση που επέρχεται μέσα από τις αντιφατικές επιδιώξεις και τους
αλληλοσυγκρουόμενους προσανατολισμούς του εκπαιδευτικού συστήματος.
Σύμφωνα με σχετική έρευνα, αντιφάσεις – αντινομίες διαπιστώνονται στο επίπεδο
της επιστημονικής θεωρίας, στο συστημικό και το προσωπικό επίπεδο που
συνήθως οδηγούν στην διαμόρφωση ανομοιογενών και ως ένα βαθμό αντιφατικών
αντιλήψεων για τη διδακτική πράξη. (Δημητρακάκης Κ. - Μανιάτης Π., 2001.)
Μια ¨άλλη¨ ερμηνεία – ανάγνωση αποτελεί η παραδοχή ότι οι εκπαιδευτικοί
προκειμένου να ανταποκριθούν σ΄ αυτήν την κατάσταση, δημιουργούν πλαίσια
δεδομένων παραδοχών, τα οποία προσφέρουν τάξη και συνέχεια στο έργο τους και
τους επιτρέπουν να ανταποκρίνονται στις καθημερινές απαιτήσεις που τους πιέζουν
και να επιβιώνουν. Και όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Μαυρογιώργος, οι
απαιτήσεις αυτές ικανοποιούνται όλο και πιο δύσκολα, έτσι που η εκπαίδευση των
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εκπαιδευτικών περιορίζεται σε αυτό που ο Schon (1983) αποκάλεσε «μονομερή
εκπαίδευση», η οποία επιχειρεί να ανταποκριθεί στις νέες καταστάσεις και να
βελτιώσει την ποιότητα χωρίς να αλλάξει το πλαίσιο των δεδομένων παραδοχών
των εκπαιδευτικών. (Μαυρογιώργος, 1999α).
Ως πηγή σύγχυσης αναφέρεται, για παράδειγμα, η ίδια η εκπαιδευτική πολιτική, η
οποία ενώ από τα μέσα της δεκαετίας του ’70 επιχείρησε μια ριζική αναθεώρηση
όλων των πτυχών της εκπαίδευσης, (Υ.ΠΑΙ.Θ. /Π.Ι. 1999) πραγματοποίησε στην
ουσία έναν εικονικό εξορθολογισμό του εκπαιδευτικού συστήματος (Καϊλα Μ.
1999) με τάσεις παλινδρόμησης στο παρελθόν. Το αποτέλεσμα ήταν οι προσπάθειες
αυτές να αδυνατούν να ανταποκριθούν στις τρέχουσες ανάγκες και τα προβλήματα
που η εκπαίδευση αλλά και η ίδια η κοινωνία αντιμετωπίζει. (Χατζηγεωργίου1998).
Επιπλέον, η αντιφατική σχέση προκύπτει και μέσα από τα στοιχεία συμμόρφωσης
και χειραφέτησης του εκπαιδευτικού που το συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα
επιβάλλει ή επιτρέπει αντίστοιχα και η κατά συνθήκη ενσωμάτωση του
εκπαιδευτικού στις επιλογές αυτές. Αυτό διαπιστώνεται, για παράδειγμα, μέσα από
τις λεπτές ισορροπίες που διασφαλίζει ο εκπαιδευτικός ανάμεσα στις ¨εργαλειακές
γνώσεις¨ που θεωρούνται προαπαιτούμενα του συστήματος για την αγορά
εργασίας, αλλά και μιας παιδείας ανθρωπιστικής που επιχειρεί, με στόχο την
κοινωνική αναδόμηση. (Γκότοβος 1990, Husen, T. 1992, Κοσσυβάκη Φ.,1998).
Γενικότερα, η αντιφατικότητα της διδακτικής πράξης τεκμηριώνεται σε σχετική
έρευνα (Δημητρακάκης Κ. - Μανιάτης Π., 2001), τα αποτελέσματα της οποίας είναι
σύμφωνα με τις απόψεις του Watson, όπου ¨οι συγκρουόμενες αποφάσεις¨ στην
εκπαιδευτική διαδικασία υποδηλώνουν τη γραφειοκρατική οργάνωση της
εκπαίδευσης. ( Ανδρέου – Παπακωνσταντίνου, 1994). Συνοπτικά και σε ό,τι αφορά
τη μεθόδευση τη διδασκαλίας, η διαμόρφωση μιας παγιωμένης αντίληψης για τον
περιορισμένο ρόλο και τις δυνατότητες του εκπαιδευτικού οδηγεί σε πρακτικές
διδασκαλίας ρουτίνας, πράγμα που σημαίνει ότι ο εκπαιδευτικός εγκαταλείπεται
στην απέραντη μοναξιά του, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζεται και ως
ταχυδακτυλουργός που έχει στο καπέλο του όλες τις μαγικές τεχνικές για να
χειριστεί τη σχολική τάξη, μη αξιοποιώντας ταυτόχρονα και την δυναμική της ίδιας
της διδασκαλίας για προσωπική και επαγγελματική αυτονόμηση.
¨Εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική¨ και επικουρικά εκπαιδευτικά προγράμματα.
Έναν επιπλέον εν δυνάμει παράγοντας εσωτερικής αυτονομίας για το εκπαιδευτικό
μας σύστημα αποτελούν και τα προαιρετικά επικουρικά εκπαιδευτικά
προγράμματα. Ως τέτοια ορίζονται εκείνα τα προγράμματα τα οποία δεν
προβλέπονται από τα Α.Π.Σ., είναι μικρής ή μεγάλης χρονικής διάρκειας,
αναπτύσσονται συνήθως κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και έχουν ως
αφετηρία την πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών, τις ερευνητικές και επιμορφωτικές
τους δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών-τριών αλλά και
εξωτερικούς παράγοντες π.χ. προκήρυξη προγραμμάτων, πρόσκληση
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ενδιαφέροντος από εκπαιδευτικούς και μη φορείς δια του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. Τα
προγράμματα αυτά αναπτύσσονται τόσο σε επίπεδο σχολικής μονάδας, όσο και σε
σχολικά δίκτυα. Αναπτύσσονται από έναν εκπαιδευτικό, από ομάδα εκπαιδευτικών
σε επίπεδο σχολικής μονάδας ή από δίκτυα εκπαιδευτικών διαφόρων
εκπαιδευτικών μονάδων. Τα βασικά χαρακτηριστικά των προαιρετικών επικουρικών
εκπαιδευτικών προγραμμάτων ως στοιχείο ανάδειξης ¨εσωτερικής εκπαιδευτικής
πολιτικής¨ μπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα:
Εισάγουν ένα βαθμό ελεύθερης επιλογής στο επίπεδο του μαθητή, του
εκπαιδευτικού και της σχολικής μονάδας. Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές έχουν
ελευθερία να επιλέξουν και να επεξεργαστούν θέματα, τα οποία εντάσσονται στα
δικά τους ενδιαφέροντα. Η οργάνωση των δραστηριοτήτων γίνεται σε ένα πλαίσιο
ελευθερίας, διδάσκοντες και διδασκόμενοι μπορούν να συνεργαστούν με τον τρόπο
και τους ρυθμούς που τους ταιριάζουν. Οι μαθητές δεν κρίνονται και δεν ελέγχονται
για την εργασία τους παρά μόνο από την ίδια την ομάδα. Δίνεται η δυνατότητα
απόκτησης γνώσεων έξω από το προκαθορισμένο πλαίσιο της σχολικής αίθουσας,
της μετωπικής διδασκαλίας, των εξεταστικών διαδικασιών και πρακτικών, του
ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα στους
εκπαιδευτικούς να συμβάλουν, ώστε οι μαθητές τους να εμπλακούν σε μια
διαδικασία παραγωγής γνώσεων και όχι απλής και συχνά στείρας κατανάλωσης
γνώσεων, όπως απαιτεί ο αυστηρά κανονιστικός χαρακτήρας του Αναλυτικού
Προγράμματος.
Θέτουν το ζήτημα της οργάνωσης και διαχείρισης του σχολικού χρόνου, επειδή
καταλαμβάνουν έναν αριθμό διδακτικών ωρών του Ω.Π. στο πλαίσιο ενός ή
περισσοτέρων μαθημάτων του. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η αλλαγή της
οργάνωσης της σχολικής τάξης και της διαρρύθμισης και λειτουργίας του σχολικού
χώρου.
Αναδεικνύουν το πρόβλημα της οργάνωσης του περιεχομένου Σπουδών του Α.Π Σ.
επειδή εισάγουν τη διαπραγμάτευση σύγχρονων θεμάτων, τα οποία σχετίζονται με
ενδιαφέροντα των μαθητών-τριών, αλλά και προβλημάτων σε σχέση με ζητήματα
τοπικού ενδιαφέροντος.
Εγγράφουν την οργανωτική και λειτουργική διεύρυνση της σχολικής μονάδας σε
αρκετά προγράμματα επειδή αναπτύσσονται συνεργασίες με κοινωνικούς φορείς
και οργανώσεις, εκπαιδευτικού προσανατολισμού ή όχι,. (Ανδρέου Απ., 2000).
Αναπροσαρμόζεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού σε ρόλο οργανωτή, εμψυχωτή και
συνεργάτη, μιας και κατά κανόνα στα προαιρετικά προγράμματα υιοθετούνται
εναλλακτικές πρακτικές οργάνωσης της «διδασκαλίας\μάθησης» (ομάδες εργασίας,
παρατήρηση, ερωτηματολόγια, σύνταξη ημερολογίου, ξεναγήσεις-επισκέψεις,
project, χρήση τεχνολογικών μέσων, αξιοποίηση της εμπειρίας ως μέσου μάθησης,
παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και προϊόντων κλπ).
Επιχειρείται σ’ ένα βαθμό τροποποίηση των οργανωτικών και διοικητικών
λειτουργιών της σχολικής μονάδας, που προκύπτει από την ανάγκη ανάπτυξης των
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προαιρετικών προγραμμάτων. (Μπαγάκης Γ., 2000, Σολομών Ι., 1999, Σιγάλας Χρ.,
1999, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 1997).
Σε ό,τι αφορά τη συμβολή των προγραμμάτων αυτών - που τα τελευταία χρόνια
υλοποιούνται μέσα στο ελληνικό σχολείο - στη διαμόρφωση ¨της εσωτερικής
εκπαιδευτικής πολιτικής¨, η εμπειρία έδειξε ότι υπάρχουν επιπτώσεις στην
εσωτερική οργάνωση και λειτουργία του σχολείου προκαλώντας μια τάση
“αποσχολειοποίησης”. Η τάση αυτή επιβάλλει από την πλευρά του σχολείου
θεσμικές αλλαγές αλλά και από την πλευρά των εκπαιδευτικών μια αναπλαισίωση
πρακτικών, στάσεων, αντιλήψεων, προκειμένου αμφότερα τα μέρη να
ανταποκριθούν και να συμπορευτούν στα νέα δεδομένα της μετανεωτερικής
εποχής. Κάτω από την οπτική αυτή, τα διάφορα πιλοτικά προγράμματα που
υλοποιούνται σήμερα στα δημόσια σχολεία συμβάλλουν στην προσπάθεια
διαμόρφωσης ενός πλαισίου “αυτοργάνωσης” του σχολείου, μιας αυτοργάνωσης
που επιτρέπει ταυτόχρονα τη διασφάλιση της ενιαιότητας αλλά και της ελευθερίας
του αυτοπροσδιορισμού της παιδαγωγικής εργασίας του σχολείου. Η Ευέλικτη
Ζώνη (Ε.Ζ.) ως καινοτομία, για παράδειγμα, μέσα από την υλοποίησή της τα
περασμένα χρόνια σε επίπεδο της Εκπαιδευτικής μας Περιφέρειας στο ΝΕ.
Φθιώτιδας - περιφέρειας της οποίας έχουμε και την ευθύνη, κρίνεται ότι
εντάσσεται σε αυτήν την προσπάθεια, μιας και η υλοποίησή της συντελεί στη
διαμόρφωση του “ατομικού παιδαγωγικού προφίλ” σε κάθε σχολείο που υλοποιεί
πρόγραμμα Ε.Ζ. Τα προγράμματα Ε.Ζ. ενισχύουν τις παραπάνω απόψεις για τη
λειτουργία του σημερινού ελληνικού σχολείου αναφορικά με ουσιώδεις αλλαγές
που πρέπει να γίνουν στη μορφή και στη λειτουργία του. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο,
ίσως, απόψεις για αυτοδιοικούμενα ή αυτοδιαχειριζόμενα δημόσια σχολεία να
είναι τόσο κοντά όσο ποτέ άλλοτε. Σχετικά με την εφαρμογή των προγραμμάτων
Ε.Ζ. στην Περιφέρειά μας, η εμπειρία μας απέδειξε ότι αυτά ενισχύουν την
παιδαγωγική αυτονομία και ελευθερία του διδακτικού προσωπικού, δημιουργούν
ευκαιρίες για μαθητές, γονείς και κοινωνικούς εταίρους διαμόρφωσης της
“παιδαγωγικής ταυτότητας” του σχολείου και διασφαλίζουν μια ισορροπία
ανάμεσα στην κρατική ευθύνη αλλά και αυτονομία του σχολείου.
"Εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική" και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.
Οι εκπαιδευτικοί και η επιμόρφωσή τους, είναι δυνατόν να συντελέσουν στη
διαμόρφωση μιας «εσωτερικής πολιτικής της σχολικής μονάδας» ενισχύοντας τον
περιορισμό του συγκεντρωτισμού και της ομοιομορφίας και συμβάλλοντας στην
απόκτηση μιας «σχετικής αυτονομίας» της σχολικής μονάδας. Η επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών με φορέα και επίκεντρο τη σχολική μονάδα αποτελεί μία
καινοτομική μορφή επιμόρφωσης για την ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα,
με την οποία προωθείται η βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας των επιμέρους
σχολικών μονάδων και ενισχύεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού μέσα στο πλαίσιο της
ανάπτυξης του εργασιακού του χώρου, στοιχεία από τα οποία εξαρτάται γενικότερα
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η αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος. Η ενδοσχολική επιμόρφωση τείνει
να καταστεί ο κυρίαρχος τύπος στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, τουλάχιστον
σε ένα αριθμό ευρωπαϊκών χωρών και έχει πλέον γίνει συνείδηση ότι αυτή θα
μπορούσε να αποτελέσει οργανικό στοιχείο της ζωής και του πολιτισμού των
σχολικών μονάδων, εντασσόμενο κατά μόνιμο τρόπο στον προγραμματισμό τους.
Με άλλα λόγια θα πρέπει να δοθεί στους ίδιους, στα άτομα που συνθέτουν τη
σχολική μονάδα να αναλάβουν σχετική πρωτοβουλία .
Βασικά χαρακτηριστικά της λειτουργίας της σχολικής μονάδας ως φορέα
επιμόρφωσης, αποτελούν, ο αυτοπροσδιορισμός του εκπαιδευτικού της
προσωπικού ως προς τις επιμορφωτικές του ανάγκες, η συμμετοχή του στο
σχεδιασμό, στην εφαρμογή και στην αξιολόγηση επιμορφωτικών προγραμμάτων με
επίκεντρο το χώρο του σχολείου και η αναζήτηση συνεργασίας με εξωτερικούς
φορείς υποστήριξης, πανεπιστημιακούς, επιμορφωτικούς και άλλους φορείς, που
διαθέτουν σχετική τεχνογνωσία, όπως για παράδειγμα τα Π.Ε.Κ. Υπό αυτούς τους
όρους, η ενδοσχολική επιμόρφωση αποτελεί συστατικό στοιχείο της
επαγγελματικής ανάπτυξης και ταυτότητας του εκπαιδευτικού. Η επαγγελματική
ταυτότητα του εκπαιδευτικού αδυνατεί στις μέρες μας να οριοθετηθεί σαφώς μιας
και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί όλο και περισσότερο δυσκολεύονται στο να
αυτοπροσδιορισθούν επαγγελματικά και επιστημονικά. Η σύγχυση αυτή αυξάνεται
με τη βαθμιαία αποσταθεροποίηση της εικόνας του εκπαιδευτικού που
παρατηρείται τελευταία λόγω της εξακτίνωσης των πηγών γνώσης από τον ένα και
μοναδικό (δάσκαλο) σε περισσότερες πηγές (Γκότοβος Α. 1990, σ. 105), στην
επαγγελματική εξουθένωση αλλά και στο ανικανοποίητο συναίσθημα που αφήνει η
εκπαιδευτική θεωρία ως πρακτική. (Καϊλα Μ. 1999 .σ. 52)
Προϋποθέσεις για τη λειτουργία της επιμόρφωσης σε μια τέτοια κατεύθυνση
αποτελούν: α) η λειτουργία του εκπαιδευτικού ως επαγγελματία στο πλαίσιο της
αυτονομίας της σχολικής μονάδας και σε συνάρτηση με την ανάπτυξή της. Έτσι, η
επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, τόσο η ατομική όσο και η συλλογική,
συναρτάται με την ανάπτυξη της σχολικής μονάδας. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο οι
εκπαιδευτικοί λειτουργούν ως στοχαστικο-κριτικοί φορείς, ώστε να διερευνούν τις
επιμορφωτικές τους ανάγκες, να τις διατυπώνουν και να αναζητούν τρόπους
ικανοποίησή τους, μετατρέποντας τη σχολική μονάδα σε οργανισμό μάθησης και
για τους ίδιους. β) η απομάκρυνση από τη συγκεντρωτικού τύπου άσκηση της
εκπαιδευτικής πολιτικής, καθώς ένας σημαντικός τομέας αποφάσεων, που θα
πρέπει να περιλαμβάνει και αυτές που αφορούν τη χρηματοδότηση, πρέπει να
εκχωρηθεί στις σχολικές μονάδες, ενώ η κεντρική εκπαιδευτική αρχή παραμένει
φορέας διαμόρφωσης του γενικού πλαισίου. Πιο συγκεκριμένα, απαιτείται μεταξύ
των άλλων, μεταβίβαση πόρων και αρμοδιοτήτων στα σχολεία και εισαγωγή
συμμετοχικών διαδικασιών διοίκησης στο πλαίσιο της διοικητικής αποκέντρωσης
των εκπαιδευτικών συστημάτων. Η από- γραφειοκρατικοποίηση του εκπαιδευτικού
μας συστήματος θα πρέπει να στηρίζεται στις αρχές της αποκέντρωσης και όχι της
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από – συγκέντρωσης, της σωστής πληροφόρησης, της συμμετοχής και της
ορθολογικής λήψης αποφάσεων. (Aνδρέου Α. & Παπακωνσταντίνου,1994).
Επίλογος
Ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου των παραπάνω παραγόντων παρά τις ποικίλες
υπαρκτές διαφοροποιήσεις αλλά και τις συγκεκριμένες ενστάσεις που κατά καιρούς
διατυπώνονται, αποτελεί βασικό «εργαλείο» και αναδεικνύει ταυτόχρονα και τη
δυναμική τους για τη σχολική μονάδα. Συμπερασματικά και σύμφωνα με τα
παραπάνω, υπάρχει από τη μια πλευρά η αισιόδοξη οπτική πάνω στο θέμα της
¨εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής¨ της σχολικής μονάδας, που τοποθετεί την
κινητήρια δύναμη σε συλλογικές προσπάθειες, στη δυναμική της σχολικής και
εκπαιδευτικής κοινότητας. Αλλά υπάρχει και μία, από την άλλη πλευρά, πιο
ρεαλιστική ή απαισιόδοξη άποψη που βασίζεται στην παραδοχή ότι τα συστήματα
και οι δομές υπερβαίνουν τις εγγενείς δυνάμεις της κοινότητας ως κοινωνικού
φορέα αλλαγής. Και είναι αλήθεια ότι πολλές φορές οι άνθρωποι αναγκάζονται να
δημιουργήσουν ένα 'παρά-σύστημα' για να υλοποιήσουν αλλαγές που δεν
επιδέχεται το κυρίως σύστημα, εκπαιδευτικό ή σχολικό. Οι εκπαιδευτικοί συνεπώς,
κατά την άποψή μας, δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε τέτοιες καταστάσεις μόνοι
τους, χωρίς δηλαδή τις συνθήκες πρακτικής, ηθικής, οικονομικής και κοινωνικής
υποστήριξης που θα επιτρέψουν την προώθηση της εκπαιδευτικής αλλαγής. Ο
Michael Fullan, 'γκουρού' της θεωρίας της εκπαιδευτικής αλλαγής, συνοψίζει όλες
τις παραπάνω συνθήκες με μία λέξη: 'υποδομή'. Η 'υποδομή' της εκπαιδευτικής, και
ειδικά της σχολικής, αλλαγής, περιλαμβάνει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των
μελών της σχολικής κοινότητας, το πλαίσιο συνεργασίας σχολείου και κοινωνίας,
την ανάδειξη ηγετικών ρόλων μέσα στο ίδιο το σχολείο, το συντονισμό τοπικών
πρωτοβουλιών και εθνικών πολιτικών, αλλά και την εξισορρόπηση της υποστήριξης
του σχολείου από την κοινωνία με την ευθύνη που φέρει το ίδιο το σχολείο
απέναντι στην κοινωνία.
Το μέλλον φαίνεται να ανήκει στις εκπαιδευτικές μονάδες που θα προσλαμβάνουν
και θα υποδέχονται κριτικά την εκπαιδευτική πολιτική που ασκείται κεντρικά και
μέσα στο πλαίσιο αυτό θα διαμορφώνουν την «εσωτερική» εκπαιδευτική πολιτική
της μονάδας. Απαιτείται συνεπώς ότι στόχος των αναγκαίων αλλαγών
μεταρρυθμίσεων θα πρέπει να είναι κυρίως η ίδια η σχολική μονάδα και οι δομές
της παρά οι μαθητές , οι εκπαιδευτικοί και τα ΑΠΣ /ΔΕΠΠΣ.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η καινοφανής για τα ελληνικά δεδομένα εισαγωγή του θεσμού της Τράπεζας
Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (ΤΘΔΔ) εξακολουθεί παρά την πρόσφατη
κατάργησή της να αποτελεί σημείο αιχμής μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής
κοινότητας ως προς τη στοχοθεσία, την παιδαγωγική της αξία, τους πιθανούς
τρόπους αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της και εντέλει την ίδια την αναγκαιότητά
της. Στο παρόν κείμενο θα εξεταστεί μία διαφορετική διάσταση του θεσμού που δεν
έχει επαρκώς αναλυθεί και αφορά τη δημιουργία της ΤΘΔΔ σε σχέση με τις
επιστημονικές αρχές της κατασκευής εξεταστικών δοκιμασιών, τη σύνδεση των
κριτηρίων αξιολόγησης με τα αντίστοιχα Προγράμματα Σπουδών (ΠΣ) και την οπτική
της διδασκαλίας του γλωσσικού μαθήματος που η ΤΘΔΔ υποδεικνύει. Η εξέταση των
παραμέτρων αυτών αποτελεί μία πολύ σημαντική πτυχή οποιασδήποτε απόπειρας
αποτίμησης και αξιολόγησης ενός θεσμού που εφαρμόστηκε σε εθνική κλίμακα.
1.Εισαγωγή
Ο θεσμός της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (ΤΘΔΔ) (Υπουργική
απόφαση με αρ. πρωτ. 4703/7/5/2014) εισήχθη στο ελληνικό εκπαιδευτικό
σύστημα στο πλαίσιο των γενικότερων αλλαγών και μεταρρυθμίσεων που
υπαγόρευε ο νόμος για το Νέο Λύκειο (ΦΕΚ 193/17-9-2013). Παρά το γεγονός ότι η
εφαρμογή του θεσμού υπήρξε βραχύβια και έχει ήδη καταστεί ανενεργή5 –
τουλάχιστον ως προς τη βασική της στοχοθεσία- θεωρούμε ότι επιβάλλεται για
λόγους τουλάχιστον ιστορικούς η εξέταση της επιστημονικής διάστασης του
θεσμού, δεδομένου ότι αφορούσε εξεταστικού τύπου δοκιμασίες πανελλαδικής,
εθνικής δηλαδή εμβέλειας.
Ειδικότερα, απαιτείται εξέταση των χαρακτηριστικών της ΤΘΔΔ ως προς: α. την
παρουσία εκείνων των ιδιοτήτων που χρειάζεται να έχουν τα κριτήρια αξιολόγησης
μιας οποιασδήποτε εξεταστικής δοκιμασίας β. τον βαθμό συνάφειας με τα
αντίστοιχα ΠΣ που η ΤΘΔΔ επιδεικνύει και γ. την επίδραση που άσκησε η εφαρμογή
του θεσμού στην οπτική της διδασκαλίας του γλωσσικού μαθήματος.
Είναι εύλογο ότι ο χρονικός περιορισμός που επιβάλλει η περίσταση επικοινωνίας
μέσα στην οποία εξετάζεται το θέμα, σε συνδυασμό με τον αυξημένο αριθμό των
5

Σύμφωνα με τις πρόσφατες εξαγγελίες του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης
(www.esos.gr /10/2/2015) η ΤΘΔΔ θα έχει μόνο συμβουλευτικό χαρακτήρα. Ωστόσο, οι εξαγγελίες
αυτές δε συνοδεύονται, προς το παρόν, από αντίστοιχη εγκύκλιο.
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φιλολογικών μαθημάτων6 για τα οποία δημιουργήθηκε ΤΘΔΔ και με βάση την οποία
εξετάστηκαν ή επρόκειτο να εξεταστούν οι μαθητές, δεν επιτρέπουν μια συνολική
αποτίμηση του θεσμού. Αναγκαστικά, λοιπόν, θα περιοριστούμε στην εξέταση των
κριτηρίων για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας (ΝΕ) της Α΄ Λυκείου με
ακροθιγείς αναφορές στο μάθημα της Β΄ Λυκείου.
Από μία ολοκληρωμένη παρουσίαση του θέματος δε θα μπορούσε να απουσιάζει
μία, συνοπτική έστω, αναφορά στη στοχοθεσία και τα χαρακτηριστικά του θεσμού
στην Ευρώπη, δεδομένης της μακρόχρονης εμπειρίας των ευρωπαϊκών χωρών στην
εφαρμογή εξεταστικού τύπου δοκιμασιών και στη συνεχή και συστηματική
αξιολόγησή τους. Μέσω αυτής της συνεξέτασης θα αναδειχθούν οι
διαφοροποιήσεις της εφαρμογής του θεσμού στη χώρα μας που κατέστησαν την
ΤΘΔΔ μια «υβριδική» κατασκευή, η οποία δεν ταυτίζεται με τους βασικούς στόχους
αντίστοιχων ευρωπαϊκών θεσμών, αλλά ούτε και παρουσιάζει χαρακτηριστικά
ανάλογα με τα προσδοκώμενα για εθνικού τύπου εξεταστικές δοκιμασίες. Στο
γεγονός αυτό οφείλονται, ως έναν βαθμό7, οι αντιδράσεις που προκάλεσε αλλά και
η αμηχανία διδασκόντων και διδασκομένων κατά την υλοποίηση της εφαρμογής
της.
2. Οι εθνικές εξεταστικές δοκιμασίες στις ευρωπαϊκές χώρες
O όρος εθνικές εξεταστικές δοκιμασίες (national assessment tests) –που αποτελεί
μία μόνο μορφή αξιολόγησης των μαθητών– αναφέρεται στη διεξαγωγή
τυποποιημένων δοκιμασιών σε εθνικό επίπεδο, δηλαδή εξετάσεων οργανωμένων
κεντρικά σε μια χώρα ή περιφέρεια (EACEA, 2009). Πρόκειται για μία πρώτη, βασική
κατηγορία εθνικών δοκιμασιών που συνοψίζουν την επίδοση κάθε μαθητή στο
τέλος του σχολικού έτους ή στο τέλος ενός συγκεκριμένου εκπαιδευτικού κύκλου
και που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εκπαιδευτική του πορεία. Στη διεθνή
βιβλιογραφία (EUROSTAT, 2002), οι δοκιμασίες αυτές αναφέρονται επίσης και ως
τελικές ή ως αξιολόγηση της μάθησης, ενώ τα αποτελέσματά τους
χρησιμοποιούνται για τη χορήγηση πιστοποιητικών φοίτησης ή για τη λήψη
σημαντικών παιδαγωγικών αποφάσεων που σχετίζονται με την κατεύθυνση, την
επιλογή σχολείου ή την προαγωγή των μαθητών από το ένα έτος στο επόμενο.
Εκτός της παραπάνω, εμφανίζεται και μία δεύτερη κατηγορία εθνικών εξεταστικών
δοκιμασιών που περιλαμβάνει κυρίως τις δοκιμασίες που αποσκοπούν στον έλεγχο
και την αξιολόγηση σχολικών μονάδων και/ή του εκπαιδευτικού συστήματος στο
6

Τα φιλολογικά μαθήματα που εξετάζονται μέσω ΤΘΔΔ είναι για την Α΄ Λυκείου: Νεοελληνική
Γλώσσα, Λογοτεχνία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Ιστορία. Για τη Β΄ Λυκείου είναι: Νεοελληνική
Γλώσσα, Λογοτεχνία, Αρχαία Ελληνικά Γενικής παιδείας, Αρχαία Ελληνικά Ομάδας
Προσανατολισμού, Ιστορία και Φιλοσοφία.
7
Οι αντιδράσεις που προκλήθηκαν από την εκπαιδευτική κοινότητα σχετικά με το θέμα της ΤΘΔΔ
δεν προκύπτουν προφανώς μόνο από τη διάσταση που αναφέρθηκε. Ωστόσο, μία συνολικότερη
επισκόπηση γύρω από τα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά χαρακτηριστικά του θεσμού θα
ξέφευγε κατά πολύ από τα όρια του παρόντος κειμένου.
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σύνολό του. Οι όροι έλεγχος και αξιολόγηση σε αυτή την περίπτωση αναφέρονται
στη διαδικασία συγκέντρωσης και ανάλυσης πληροφοριών προκειμένου να
ελεγχθεί η απόδοση του εκπαιδευτικού συστήματος ως προς τους στόχους που
τέθηκαν και να ληφθούν διορθωτικά μέτρα όπου και εφόσον χρειάζεται. Τα
αποτελέσματα των εθνικών εξεταστικών δοκιμασιών αποτελούν δείκτες ποιότητας
της διδασκαλίας και της απόδοσης των εκπαιδευτικών, αλλά αξιοποιούνται επίσης
και ως κριτήριο της συνολικής αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών, πολιτικών
και εκπαιδευτικών πρακτικών. Οι εθνικές εξεταστικές δοκιμασίες βασίζονται στο
αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και συνδέονται με τα εθνικά πρότυπα εκπαίδευσης
όσον αφορά τα εξεταζόμενα μαθήματα8.
Ο αριθμός των εξεταζόμενων μαθημάτων είναι περιορισμένος ή ευρύς, ανάλογα με
τη χώρα, με τάσεις ωστόσο αυξητικές, ενώ στη συντριπτική πλειοψηφία των
ευρωπαϊκών χωρών, οι εθνικές εξεταστικές δοκιμασίες αποτελούν συνδυασμό
θεματικών ερωτήσεων γνωσιακού τύπου και ασκήσεων δεξιοτήτων. Όσον αφορά
την τυπολογία των θεμάτων οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες επιλέγουν συνήθως
συνδυασμό ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, σύντομων απαντήσεων ή δοκιμίων
και ανοικτών ερωτήσεων που ποικίλλουν ανάλογα με το μάθημα και το έτος
φοίτησης των μαθητών. Ωστόσο, στην εξεταστική δοκιμασία CITO και σε μερικές
από τις δοκιμασίες που διεξάγονται στη Γαλλία και την Ιταλία, χρησιμοποιούνται
αποκλειστικά ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, τύπος εξέτασης που κυριαρχεί επίσης
στη Βουλγαρία και τη Νορβηγία (EACEA, 2009).
Είναι προφανές ότι το περιεχόμενο των δοκιμασιών αυτών είναι μη κοινοποιήσιμο
στην εκπαιδευτική κοινότητα όχι μόνο λόγω του ελεγκτικού, κυρίως, χαρακτήρα του
αλλά και της σύνδεσης των εξεταστικών δοκιμασιών με στοχοκεντρικά και όχι
υλοκεντρικά ΑΠΣ9. Τα στοχοκεντρικά ΑΠΣ σε σχέση με τις εξεταστικές δοκιμασίες
επιβάλλουν την εξέταση των μαθητών σε άγνωστα θέματα που στοχεύουν στον
έλεγχο της κατανόησης κυρίως μακροδεξιοτήτων. Έτσι, για το μάθημα της Γλώσσας
οι μαθητές ελέγχονται στο εάν έχουν κατακτήσει την προσληπτική δεξιότητα
κατανόησης ποικίλων κειμένων και την αντίστοιχη δεξιότητα παραγωγής γραπτού
λόγου. Μοναδική, ίσως εξαίρεση αποτελεί η Φινλανδία, όπου στις εθνικές
δοκιμασίες ελέγχεται χωριστά η κατάκτηση της γραμματικής (EUROSTAT, 2002).
Σε εννέα χώρες ή περιφέρειες χωρών το έργο της βαθμολόγησης των εθνικών
εξεταστικών δοκιμασιών ανατίθεται πάντα σε εξωτερικούς βαθμολογητές, οι οποίοι
8

Για παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία) οι εξεταστικές δοκιμασίες του εθνικού αναλυτικού
προγράμματος σπουδών (όπως δηλώνει η ονομασία τους) στοχεύουν να καταγράψουν την επίδοση
των μαθητών σε σχέση με «τις επιταγές του εθνικού αναλυτικού προγράμματος σπουδών» (EACEA,
2009:43). Αντίστοιχα, στην Εθνική Αξιολόγηση Βασικών Ικανοτήτων (National Assessment of Basic
Competences, NABC) της Ουγγαρίας, η αξιολόγηση επικεντρώνεται όχι σε αυτό καθαυτό το υλικό του
μαθήματος, αλλά στην ικανότητα των μαθητών να χρησιμοποιούν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους
στην ανάγνωση και τα μαθηματικά σε καταστάσεις της καθημερινότητας. Επίσης και στην Ισπανία οι
εθνικές εξεταστικές δοκιμασίες επικεντρώνονται στην εξέταση ικανοτήτων των μαθητών με
ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση και εφαρμογή της γνώσης (EACEA, 2009).
9
Γενικά για τα ΑΠΣ βλ. Βρεττός & Καψάλης, 1997 και Γερογιάννης & Μπούρας, 2007.
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διορίζονται από την υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη διεξαγωγή των εξετάσεων.
Σε 11 άλλες χώρες ή περιφέρειες χωρών, ορισμένες εθνικές εξεταστικές δοκιμασίες
βαθμολογούνται από εξωτερικό προσωπικό, συνήθως εκπαιδευτικούς που
καταρτίζονται ειδικά για τον σκοπό αυτό.
Με βάση τα παραπάνω καθίσταται ήδη εμφανής η διαφοροποίηση του θεσμού
στην Ευρώπη σε πολλαπλά επίπεδα, ξεκινώντας από τη στοχοθεσία, δεδομένου ότι
οι εθνικές εξεταστικές δοκιμασίες των μαθητών λειτουργούν κυρίως ως μέσο
αποτίμησης και ελέγχου της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και της
αποτελεσματικότητας των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων. Για τον λόγο
αυτό αναλαμβάνουν ολοένα και σημαντικότερο ρόλο στα αντίστοιχα εκπαιδευτικά
συστήματα.
Αντίθετα, στη χώρα μας, βασικός σκοπός της ΤΘΔΔ είναι αφενός η κάλυψη του
συνόλου της διδακτέας ύλης (μετά από σχετικό εξορθολογισμό της) από όλα τα
σχολεία της χώρας, ώστε να μη δημιουργούνται στους μαθητές μαθησιακά κενά
από τάξη10 σε τάξη, και αφετέρου η ομογενοποίηση των κριτηρίων αξιολόγησης με
στόχο τη δημιουργία ενός αντικειμενικότερου συστήματος αποτίμησης της
προόδου των μαθητών (www.iep.edu.gr).
Ήδη η οριοθέτηση του περιεχομένου της ΤΘΔΔ αποκαλύπτει τον υλοκεντρικό
προσανατολισμό της. Ο υλοκεντρισμός αυτός σε συνδυασμό με την αγνόηση των
αρχών του νέου ΠΣ οδήγησε την ΤΘΔΔ στην ταύτιση με το περιεχόμενο του
σχολικού εγχειριδίου αλλά και σε μία τυποποιημένη, φορμαλιστική και
περιοριστική κατασκευή κριτηρίων για το γλωσσικό μάθημα. Παράλληλα, η
δημοσιοποίηση των θεμάτων μετέβαλε τη μαθησιακή διαδικασία απλώς σε μία
εργαλειακή διεκπεραίωση της «ύλης» του μαθήματος και του περιεχομένου της
ΤΘΔΔ.
3.Νέα ΠΣ για τη νεοελληνική γλώσσα στο Λύκειο
Οι ολοένα μεταβαλλόμενες κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές συνθήκες διεθνώς
δημιούργησαν την ανάγκη επαναπροσδιορισμού των προτεραιοτήτων και του
περιεχόμενου της εκπαίδευσης, έτσι ώστε να αποτελεί πρωτεύοντα στόχο της η
δημιουργία εγγράμματων μαθητών – πολιτών.
Βασική αφετηρία των παραπάνω αποτελεί το γεγονός ότι στο πλαίσιο αυτών των
αλλαγών παρατηρείται αύξηση μιας γλωσσικής και πολιτισμικής ποικιλομορφίας,
αλλά και εμφάνιση ολοένα και περισσότερων διαφορετικών τρόπων ομιλίας και
γραφής σχετικών με τον τεχνικό, τον επαγγελματικό χώρο, το διαδίκτυο, τα χόμπι,
τις διαφορετικές κοινότητες ανθρώπων (Kalantzis &Cope, 1999).

10

Η οπτική αυτή της ΤΔΘΘ προσιδιάζει, ως έναν βαθμό στην εφαρμογή του εκπαιδευτικού
προγράμματος με τον τίτλο: No Child Left Behind (NCLB) που εφαρμόστηκε στις ΗΠΑ. Αναλυτικά, βλ.
Using NCLB to Improve Student Achievement: An Action Guide for Community and Parent Leaders,
Public Education Network, http://www.publiceducation.org/pdf/nclb/nclbbook.pdf.

-83-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων

Αποτέλεσμα αυτών των αλλαγών είναι ο όρος εγγραματοσύνη (Ong, 1997) και η
έννοια του εγγράμματου πολίτη στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες, να μη
σηματοδοτούν μόνο την κατάκτηση των δεξιοτήτων της ανάγνωσης και της γραφής,
αλλά να διευρύνονται για να συμπεριλάβουν τον μαθητή/ πολίτη ο οποίος είναι σε
θέση να λειτουργεί επαρκώς σε ποικίλα επικοινωνιακά και μαθησιακά
περιβάλλοντα, εφόσον κατά τον Kress (1997) γραμματισμός δε σημαίνει απλώς
κανείς να ξέρει να γράφει και να διαβάζει σε κάποιο σύστημα γραφής, αλλά και να
εφαρμόζει τη γνώση αυτή σε συγκεκριμένα συμφραζόμενα.
Αντίστοιχα, οι κειμενικές κατηγορίες αποκτούν μεγαλύτερο εύρος και
περιλαμβάνουν και κείμενα που χαρακτηρίζονται από υβριδικότητα, συνδυάζουν
δηλαδή χαρακτηριστικά τόσο προφορικότητας όσο και γραπτότητας
(Χατζησαββίδης, 2008), κείμενα που εμφανίστηκαν σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό στο
περιβάλλον ανάπτυξης της τεχνολογίας11. Πρόκειται για μορφές και κατηγορίες
κειμένων με τα οποία οι μαθητές έρχονται σε επαφή στην καθημερινότητα τους,
κατά συνέπεια είναι πλέον επιβεβλημένη η ανάπτυξη της ικανότητας πρόσβασής
τους σ’ αυτά.
Όλα τα παραπάνω οδηγούν και σε διαφορετικούς τρόπους επεξεργασίας των
κειμένων στο πλαίσιο του γλωσσικού μαθήματος και στη θεώρηση ότι επιβάλλεται
η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας του μαθητή, με την οποία θα καταστεί ικανός
να αντιλαμβάνεται όχι μόνο τις ρητές αλλά και τις υπόρρητες πληροφορίες των
κειμένων. Οι πληροφορίες αυτές διοχετεύονται όχι μόνο μέσω γλωσσικών, αλλά και
οπτικών, αισθητικών και άλλων ενδείξεων.
Εκκινώντας από αυτές τις θεωρητικές αρχές η γλωσσική διδασκαλία χρειάζεται να
εστιάζει στην κατανόηση και παραγωγή ποικίλων κειμένων, έντυπων, προφορικών,
ψηφιακών, μονοτροπικών και πολυτροπικών, συνεχών ή ασυνεχών. Η
πολλαπλότητα αυτή και η ποικιλία μπορούν να αποτελέσουν σημαντικά εργαλεία
στα χέρια των εκπαιδευτικών που να στοχεύουν: α. στην εξοικείωση των μαθητών
με μια ποικιλία κειμένων τα οποία εξ ορισμού συναντούν στην καθημερινότητα
τους, κατά συνέπεια χρειάζεται να τα κατανοούν, να τα αποκωδικοποιούν και να τα
ερμηνεύουν, γεγονός που εκτός όλων των άλλων συντελεί στην οργανική σύνδεση
σχολείου – κοινωνίας β. στην επεξεργασία των κειμένων με στόχο την αποκάλυψη
της μη ιδεολογικής ουδετερότητάς τους, δεδομένου ότι τα κείμενα
νοηματοδοτούνται ως κοινωνικά δημιουργήματα (Martin & Rothery 1993), με την
έννοια ότι αποτελούν μια διαβαθμισμένη και στοχοθετημένη κοινωνική διαδικασία
και γ. στην εξοικείωση των μαθητών με διαφορετικές μορφές γραμματισμού και
όπου ως γραμματισμός ορίζονται οι χρήσεις της ανάγνωσης και της γραφής για την
επίτευξη κοινωνικών στόχων σε συγκεκριμένα συμφραζόμενα χρήσης (Baynham,
11

Ενδεικτικά τέτοια παραδείγματα αποτελούν τα φιλικά μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (mail) ή τα μηνύματα που ανταλλάσσονται μέσω κινητού τηλεφώνου (sms), τα οποία
μολονότι εκφράζονται μέσω γραπτού κώδικα παρουσιάζουν έντονα στοιχεία προφορικότητας που
οφείλονται στην αμεσότητα της απάντησης και στο οικείο ύφος που τα χαρακτηρίζει.
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2002). Το θεωρητικό πλαίσιο που υποστηρίζει τις σύγχρονες θεωρίες της γλωσσικής
διδασκαλίας είναι η παιδαγωγική οπτική του κριτικού γραμματισμού12 με βάση τον
οποίο η γλώσσα δεν εκλαμβάνεται ως αντικείμενο γνώσης αλλά ως μέσο για την
κριτική προσέγγιση της γνώσης και της κοινωνικής και πολιτισμικής
πραγματικότητας από την οποία – σε μία αμφίδρομη σχέση – διαμορφώνεται και τη
διαμορφώνει (Χατζησαββίδης, 2012).
Σύμφωνα με αυτές τις θεωρητικές αρχές συντάχθηκαν τα νέα ΠΣ για την
υποχρεωτική εκπαίδευση13, καθώς και τα ΠΣ για τη νεοελληνική γλώσσα της Α΄
Λυκείου. Βασικό σκοπό των νέων ΠΣ για την Α΄ Λυκείου «αποτελεί η απόκτηση
γλωσσικής επάρκειας και δεξιοτήτων γραμματισμού τέτοιων, που να δίνουν τη
δυνατότητα στους μαθητές και τις μαθήτριες να κινούνται με άνεση στο σχολικό
τους περιβάλλον (σχολικός λόγος), αλλά παράλληλα να ανταποκρίνονται στις
κοινωνικές ανάγκες του σήμερα και να είναι επαρκώς προετοιμασμένοι ότι οι
συνθήκες και οι απαιτήσεις αυτές είναι υπό συνεχή διαμόρφωση και αλλαγή.
Τελικώς, η διαμόρφωση μαθητών και μαθητριών που ως μελλοντικοί πολίτες θα
είναι σε θέση να ανταποκρίνονται επαρκώς και με κριτικά αντανακλαστικά στις
διαρκώς μεταβαλλόμενες κοινωνικές συνθήκες και (ΠΣ Νέας Ελληνικής Γλώσσας Α΄
Λυκείου, σ. 2). Ειδικότερα, η «ενδυνάμωση του γλωσσικού γραμματισμού που έχει
κατακτηθεί τα προηγούμενα χρόνια σε μια κατεύθυνση περισσότερο
κοινωνιοκεντρική παρά γλωσσοκεντρική» (ΠΣ Νέας Ελληνικής Γλώσσας Α΄ Λυκείου
σ. 2) απαιτεί νέες διδακτικές πρακτικές που θα στρέφουν τη διδασκαλία στην
αναζήτηση της ιδεολογικής διάστασης της γλώσσας. Πιο συγκεκριμένα, οι βασικοί
θεωρητικοί πυλώνες των νέων ΠΣ θα μπορούσαν να συνοψιστούν στα εξής:
o Η γλώσσα στο πλαίσιο του κριτικού γραμματισμού αντιμετωπίζεται ως φορέας
ιδεολογίας άρα και η διδασκαλία εστιάζει στα ρητά και υπόρρητα νοήματα που
μεταδίδονται μέσω αυτής
o Τα κείμενα δεν αντιμετωπίζονται ως στατικά δημιουργήματα με διακριτά όρια,
αλλά ως μεταβλητές κοινωνικές εκφράσεις που επιτελούν συγκεκριμένες
κοινωνικές λειτουργίες
o Οι γλωσσικές δεξιότητες εκλαμβάνονται θεωρητικά και αντιμετωπίζονται
διδακτικά ως ενιαίο και αδιάσπαστο σύνολο, κατά συνέπεια απαιτείται μία
συνολική παιδαγωγική και διδακτική αντιμετώπιση τους
o Η διδασκαλία της γραμματικής δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά θα πρέπει να
εξυπηρετεί την κατανόηση και κριτική ανάγνωση των κειμένων και του κόσμου. Οι
γνώσεις γύρω από το σύστημα της γλώσσας δεν πρέπει να ταυτίζονται με τη
διδασκαλία της Γραμματικής, με το γνωστό παραδοσιακό περιεχόμενο και τρόπο
(ΠΣ Νέας Ελληνικής Γλώσσας Α΄ Λυκείου σ. 6).

12

Κατά τον Kress (1997) o γραμματισμός περιγράφει την πλευρά της ανθρώπινης επικοινωνίας που
έχει τη μορφή της αναπαράστασης κοινωνικοπολιτισμικών νοημάτων μέσω γραμμάτων και σχετικών
οπτικών και γραφικών σημάτων.
13
Τα προγράμματα αυτά συντάχθηκαν το 2011 και εφαρμόζονται πιλοτικά σε 168 σχολεία της
υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Μέχρι στιγμής δεν έχει γενικευτεί η εφαρμογή τους, αλλά λειτουργούν
ως συμπληρωματικά με τα ισχύοντα (http://ebooks.edu.gr/new/ps.php).
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4. Εξεταστικές δοκιμασίες - Νέο ΠΣ για τη νεοελληνική γλώσσα και ΤΘΔΔ
Η ‘ανάγνωση’ της τυπολογίας των θεμάτων της ΤΘΔΔ χρειάζεται να γίνει με βάση
δύο άξονες: α. τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ένα κριτήριο αξιολόγησης
σύμφωνα με τις βασικές αρχές κατασκευής εξεταστικών δοκιμασιών και β. τη
συνάφεια της ΤΘΔΔ με τα αντίστοιχα ΠΣ και τις σύγχρονες αρχές της διδασκαλίας
του γλωσσικού μαθήματος. Ειδικότερα14:
Ως προς την πρώτη παράμετρο σχολιασμού οι βασικές θεωρητικές αρχές15 που
πρέπει να διέπουν την κατασκευή ενός κριτηρίου αξιολόγησης για το γλωσσικό
μάθημα συνοψίζονται στις εξής16:
Εγκυρότητα (validity)
Μια εξεταστική δοκιμασία έχει αυτή την ιδιότητα όταν το περιεχόμενό της αποτελεί
αντιπροσωπευτικό δείγμα των προς εξέταση γλωσσικών δεξιοτήτων (Bachman &
Palmer, 1996). Όσο πιστότερα αντικατοπτρίζει το κριτήριο την κοινωνιογλωσσική
περίσταση-στόχο τόσο βεβαιότερο είναι ότι η γλωσσική ικανότητα που επέδειξε ο
εξεταζόμενος στο πλαίσιο του κριτηρίου συμπίπτει με αυτήν που απαιτείται στις
αντίστοιχες περιστάσεις της καθημερινής ζωής.
Αξιοπιστία (reliability)
Σύμφωνα με τον Hughes (2004) για να κατασκευάσει ένας εκπαιδευτικός μια
αξιόπιστη δοκιμασία θα πρέπει να συμπεριλάβει ένα ικανοποιητικό δείγμα από το
σύνολο των γνώσεων που πρέπει να διαθέτει ο μαθητής, να δομήσει τα ερωτήματα
με τρόπο που να δίνουν τη δυνατότητα να διακρίνονται οι ικανοί μαθητές από τους
λιγότερο ικανούς, να διατυπώσει προσεκτικά τα ερωτήματα ώστε να μη γίνονται
παρανοήσεις και, τέλος, να δώσει σαφείς και διακριτές οδηγίες.
Διακριτική ικανότητα (discrimination)
Η ιδιότητα της διακριτικής ικανότητας διαφοροποιεί τους εξεταζόμενους ως προς
την επίδοσή τους. Μια δοκιμασία στην οποία όλοι οι εξεταζόμενοι βαθμολογούνται
με τον ίδιο υψηλό βαθμό δείχνει ότι δε διαθέτει την ιδιότητα της διάκρισης. Για να
αποφευχθεί αυτό το φαινόμενο, οι δοκιμασίες που πρόκειται να εφαρμοστούν
οφείλουν να δοκιμάζονται σε μια πειραματική ομάδα μαθητών, η οποία θα είναι
αντιπροσωπευτική της μεγαλύτερης που τελικά θα πάρει μέρος στις εξετάσεις
(Heaton, 1990).
Αναδραστική επίδραση (washback/backwash effect)
Πρόκειται για την επιρροή, θετική ή αρνητική, που ασκούν στη διδακτική
διαδικασία η δομή, το περιεχόμενο, η τάση που ακολουθούν οι εξεταστικές
14

Αναφερόμαστε κυρίως στα χαρακτηριστικά της ΤΘΔΔ για το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας
της Α΄ Λυκείου. Ωστόσο, παρόμοια χαρακτηριστικά παρουσιάζει και η αντίστοιχη ΤΘΔΔ και για τη
νεοελληνική γλώσσα της Β΄ Λυκείου.
15
Οι αρχές αυτές αφορούν όλες τις εξεταστικές δοκιμασίες είτε πρόκειται για διαμορφωτική είτε για
τελική αξιολόγηση. Είναι προφανές ότι αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα όταν πρόκειται για
κατασκευή κριτηρίων αξιολόγησης πανελλαδικού χαρακτήρα.
16
Αναλυτικότερα, βλ. Ζάγκα &Ηλιοπούλου, 2015.
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δοκιμασίες αλλά και οι κανόνες διεξαγωγής τους (Alderson et al, 1995). Βέβαια, η
επίδραση που ενδέχεται να ασκήσει ένα κριτήριο στην κοινωνία, στο εκπαιδευτικό
σύστημα και στους μαθητές δεν μπορεί να σχεδιαστεί λεπτομερώς ή έστω να
προβλεφθεί στο σύνολό της από τους δημιουργούς του. Ωστόσο, οι τελευταίοι δεν
πρέπει να λησμονούν ότι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός κριτηρίου - στην
περίπτωσή μας για το γλωσσικό μάθημα – χρειάζεται να λαμβάνει υπόψη του τις
παραμέτρους αυτές.
Τα κριτήρια αξιολόγησης της ΤΘΔΔ φαίνεται ότι δε συνάδουν – τουλάχιστον στο
μεγαλύτερο μέρος τους – με τις βασικές θεωρητικές αρχές που περιγράψαμε
παραπάνω. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα υπήρξε η απουσία εσωτερικής
διαβάθμισης των θεμάτων γεγονός που εγείρει σοβαρά προβλήματα αξιοπιστίας
(Hughes, 2004, Ηλιοπούλου, 2007). Έτσι, η διαβάθμιση υπήρξε κυρίως εξωτερική,
γεγονός που επιβεβαιώνεται από τη συνύπαρξη στην ΤΘΔΔ τόσο εύκολων όσο και
απαιτητικών κριτηρίων αξιολόγησης. Είναι προφανές ότι η κλήρωση των θεμάτων
στην περίπτωση αυτή δεν μπορούσε παρά να αναδείξει ‘το τυχαίο’ ως εκφραστή της
επίδοσης των μαθητών, στοιχείο που δεν επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλών
συμπερασμάτων.
Παράλληλα η ταχύτητα δημιουργίας της ΤΘΔΔ και ο περιορισμένος χρόνος που
διατέθηκε για την κατασκευή των κριτηρίων δεν επέτρεψε τη δυνατότητα της
στάθμισης αυτών πριν τη συνολική εφαρμογή τους, ενώ το περιεχόμενο της ΤΔΘΘ
δεν περιείχε αντιπροσωπευτικό δείγμα των προς εξέταση γλωσσικών δεξιοτήτων.
Ως προς τη συνάφεια των κριτηρίων με τα ΠΣ και τις σύγχρονες αρχές της
διδασκαλίας του γλωσσικού μαθήματος θα είχαμε να παρατηρήσουμε τα εξής:
α. Τα κριτήρια αξιολόγησης παρουσιάζουν αυξημένο αριθμό ερωτήσεων σχετικών
με τον έλεγχο της κατάκτησης συγκεκριμένων γλωσσικών μικροδεξιοτήτων
(λεξιλόγιο, επιμέρους γλωσσικές λειτουργίες όπως η αναζήτηση συνοχής ή
συνεκτικότητας σε ορισμένα σημεία ή παραγράφους του κειμένου), χωρίς την
αντιμετώπιση του κειμένου ως ‘όλου’ που επιτελεί συγκεκριμένες επικοινωνιακές
και κοινωνικές λειτουργίες (Μήτσης 20034, Χατζησαββίδης, 2009). Παράλληλα η
διαρκής επανάληψη του ίδιου τύπου ερωτήσεων οδήγησε στη δημιουργία
κριτηρίων με τυπικό, σχεδόν φορμαλιστικό χαρακτήρα17, που αντιτίθεται στις
βασικές αρχές διδασκαλίας της γλώσσας στο πλαίσιο σύγχρονων διδακτικών
προσεγγίσεων.
β. Η κυριότερη μακροδεξιότητα στην οποία ελέγχονται οι μαθητές μέσω της ΤΘΔΔ
είναι αυτή της κατανόησης γραπτού λόγου, με ερωτήσεις οι οποίες αναφέρονται
σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα στην ερμηνεία σημείων του κειμένου, προϋποθέτουν
την κατανόηση και είναι γνωστικά και γλωσσικά απαιτητικές.
γ. Παρατηρείται μεγάλη έμφαση στη μεταγλώσσα, ενώ η γραμματική απομονώνεται
από τα κείμενα και δεν εξετάζεται η λειτουργία της.
17

Η ποσοτική και όχι μόνο ποιοτική αναφορά στα κριτήρια της ΤΘΔΔ αποτελεί αντικείμενο έρευνας
που βρίσκεται σε εξέλιξη (Ζάγκα & Κουντουρά, υπό δημοσίευση).
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γ. Η παραγωγή λόγου συνίσταται στη δημιουργία παραγράφου με βάση δοσμένες
λέξεις18, διδακτική πρακτική η οποία απέχει κατά πολύ από τις κειμενοκεντρικές
απόψεις για τη γλωσσική διδασκαλία.
δ. Περισσότερο επιτυχείς εμφανίζονται οι ασκήσεις που αφορούν το λεξιλόγιο,
δεδομένου ότι εξετάζονται – αν και όχι στο σύνολό τους- εντός του πλαισίου
συμφραζομένων του εκάστοτε κειμένου. Εξίσου επιτυχής θα πρέπει να θεωρηθεί η
επιλογή των κειμένων, δεδομένου ότι πρόκειται για σύγχρονα, επίκαιρα κείμενα19
και υπό την έννοια αυτή θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ευρύτερα ως
εκπαιδευτικό υλικό ακόμη και μετά την κατάργηση της ΤΘΔΔ.
ε. Απουσιάζουν εντελώς ή είναι ελάχιστες οι ερωτήσεις που να ελέγχουν κατά πόσο
οι μαθητές είναι σε θέση να αναγνωρίσουν το κειμενικό είδος και τον τύπο του
κειμένου, τις ρητές ή υπόρρητες πληροφορίες που αναδεικνύονται, τις γλωσσικές
επιλογές, την προθετικότητα και το ύφος του συντάκτη, χαρακτηριστικά που
αποτελούν βασικές συνιστώσες εξέτασης των κειμένων στο πλαίσιο του κριτικού
γραμματισμού (Χατζησαββίδης, 2012).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η δημιουργία εθνικών κριτηρίων αξιολόγησης μαθητών ως θεσμός, εκτός της
παιδαγωγικής και πολιτικής αξιοποίησής της δεν παύει να αποτελεί πρωτίστως ένα
εκπαιδευτικό εργαλείο. Υπό την έννοια αυτή απαιτείται η συμμόρφωση των
εξεταστικών δοκιμασιών με τις διεθνείς επιστημονικές θέσεις για την αξιολόγηση
στο σχολείο και μάλιστα σε εθνικό επίπεδο, γεγονός που επιβάλλει:
1. Την κατασκευή κριτηρίων αξιολόγησης τουλάχιστον με βάση τις αρχές της
εγκυρότητας, της αξιοπιστίας και της διακριτικής ικανότητας.
2. Τη στάθμιση των κριτηρίων αυτών, διαδικασία που απαιτεί εκτεταμένο χρονικό
διάστημα κατασκευής και ελέγχου των κριτηρίων.
3. Την υπαγωγή των εξεταστικών δοκιμασιών στα ΠΣ από τα οποία και χρειάζεται
να εκπορεύονται, ιδιαιτέρως εάν αυτά είναι στοχοκεντρικά και όχι υλοκεντρικά.
4. Την κατασκευή κριτηρίων αξιολόγησης σύμφωνα με την ισχύουσα/ τις ισχύουσες
αρχές διδασκαλίας των εκάστοτε μαθημάτων και όχι ερήμην αυτών.
5. Τη μη κοινοποίηση του συνόλου των κριτηρίων στην εκπαιδευτική κοινότητα,
δεδομένου ότι η γνωστοποίηση και ενός ακόμη πολύ μικρού αριθμού αυτών σε
μαθητές και διδάσκοντες επαρκεί για την εξοικείωσή τους με την αντίστοιχη
τυπολογία των θεμάτων.
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Αυτός ο τύπος ερώτησης συναντάται κυρίως στα κριτήρια αξιολόγησης της Β΄ Λυκείου.
Το επίπεδο δυσκολίας που παρουσιάζουν τα κείμενα της ΤΘΔΔ για την Α΄ και Β΄ Λυκείου θα πρέπει
να συνδεθεί επίσης με το συνολικό ζήτημα της αξιοπιστίας των κριτηρίων.
19

-88-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων

EACEA, 2009. Εθνικές εξεταστικές δοκιμασίες μαθητών στην Ευρώπη: Σκοποί,
οργάνωση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων. Education, Audiovisual and
Culture Executive Agency, Brussels. Διαθέσιμο στη διεύθυνση
http://www.eurydice.org.
EUROSTAT, (2002). Αριθμοί – κλειδιά της εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Διαθέσιμο στη
διεύθυνση, www.eurydice.org
Kalantzis Μ., & Cope Β., (1999). Πολυγραμματισμοί. Στο Α.Φ. Χρηστίδης (επιμ).
Ισχυρές και ασθενείς γλώσσες στην Ευρωπαϊκή ένωση: όψεις του γλωσσσικού
ηγεμονισμού (σ.σ.680-695). Θεσσαλονίκη, ΚΕΓ.
Βρεττός Γ., & Καψάλης Α., (1997). Αναλυτικό πρόγραμμα. Σχεδιασμός – Αξιολόγηση
– αναμόρφωση. Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα.
Γερογιάννης Κ/., & Μπούρας, Α., (2007). Σχεδιασμός Αναλυτικών Προγραμμάτων
Σπουδών- Νέες Τάσεις. Πρακτικά του Πανελληνίου Συνεδρίου: Η
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και οι προκλήσεις της εποχής μας (σ.σ. 482-605),
Σχολή Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Διαθέσιμο στη
διεύθυνση, http://conf2007.edu.uoi.gr/Praktika/1-24.pdf.
Ζάγκα, Ε., & Ηλιοπούλου, Κ., (2015). Ζητήματα αξιολόγησης του προφορικού λόγου
για την ελληνική ως μητρική γλώσσα. Θεσσαλονίκη, Βάνιας.
Ζάγκα, Ε., & Κουντουρά, Ν., (υπό δημοσίευση). Τα φιλολογικά μαθήματα υπό το
πρίσμα της ΤΘΔΔ: Ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά.
Ηλιοπούλου, Κ. (2007). Αξιολόγηση παραγωγής γραπτού λόγου στη Β’/βάθμια
εκπαίδευση: Αναλυτική προσέγγιση versus Ολιστικής: Μια συγκριτική
προσέγγιση. Πρακτικά του 2ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου με θέμα: Γλώσσα,
Σκέψη και Πράξη στην Εκπαίδευση υπό την αιγίδα της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου. Ιωάννινα.
Διαθέσιμο
στη
διεύθυνση
ipeir.pde.sch.gr/educonf/2/.../iliopoulou/iliopoulou.pdf.
Μήτσης, Ν., (20034). Διδακτική του γλωσσικού μαθήματος. Από τη γλωσσική θεωρία
στη διδακτική πράξη. Αθήνα, Gutenberg.
Ong, W., (1997). Προφορικότητα και εγγραμματοσύνη. Η εκτεχνολόγηση του λόγου.
Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης.
Χατζησαββίδης, Σ., (2008). Συνομιλιακό ύφος και προφορικότητα: Ο ευθύς λόγος
στα κείμενα του ελληνικού γραπτού ειδησεογραφικού λόγου. Στο: Ο λόγος της
μαζικής επικοινωνίας: Το ελληνικό παράδειγμα. (επιμ). Περικλής Πολίτης ( σ.σ.
586-600). Θεσσαλονίκη, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Ίδρυμα Μ.
Τριανταφυλλίδη.
Χατζησαββίδης, Σ., (2009). Γλωσσοδιδακτικά συνεχή και ασυνεχή της τελευταίας
τριακονταετίας: από τον επικοινωνιοκεντρισμό στον κοινωνιοκεντρισμό.
Πρακτικά συνεδρίου με θέμα: Η διδασκαλία της ελληνικής ως μητρικής, ως
δεύτερης και ως ξένης γλώσσας που οργανώθηκε από το ΠΤΔΕ Φλώρινας (σ.σ
5-15)
Διαθέσιμο
στη
διεύθυνση
http://linguistics.nured.uowm.gr/Nimfeo2009/praktika/.
Χατζησαββίδης, Σ., (2012). Ο γλωσσικός γραμματισμός και η παιδαγωγική του
γραμματισμού: θεωρητικές συνιστώσες και δεδομένα από τη διδακτική
πράξη. Πρακτικά του 6ου Συνεδρίου ΟΜΕΠ, που οργανώθηκε από το
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με θέμα: Η γλώσσα ως μέσο και ως αντικείμενο
μάθησης στην προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία (σ.σ 27-35). Διαθέσιμο
-89-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων

στη
διεύθυνση
content/uploads/2012/09/praktika.pdf

http://nipia-larisa.gr/wp-

Ξενόγλωσση
Alderson et al. (1995). Language test construction and evaluation. Cambridge:
Cambridge University Press.
Bachman, L. F. & Palmer, A. S. (1996). Language Testing in Practice. Oxford:Oxford
University Press.
Heaton, J.B. (1990). Classroom Testing. Harlow: Longman
Hughes, A. (2004). Testing for Language Teachers. Cambridge: Cambridge University
Press.
Kress, G., (1997). Before writing: Rethinking the paths to literacy. New York:
Routlegde.
Martin J. R. & Rothery J., (1993). Grammar: Making Meanings in Writing. In Cope, B.
& M. Kalantzis, (eds.). The Powers of Literacy: A Genre Approach to Teaching
Writing. London (p.p 137-153). London. The Falmer Press.
Using NCLB to Improve Student Achievement: An Action Guide for Community and
Parent
Leaders,
Public
Education
Network,
http://www.publiceducation.org/pdf/nclb/nclbbook.pdf
Πηγές
www.iep.edu.gr
Συμπληρωματικά προς τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών. Διαθέσιμο στη
διεύθυνση: http://ebooks.edu.gr/new/ps.php
Πρόγραμμα Σπουδών Νέας Ελληνικής Γλώσσας Α΄ Λυκείου. Διαθέσιμο στη
διεύθυνση: http://edu.klimaka.gr/arxeio/leitourgia-lykeio/programmaspoudwn-nea-elliniki-glwssa-a-lykeiou-klimaka.pdf
www.esos.gr

-90-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού (bullying) έχει αρχίσει να παίρνει
ανησυχητικές διαστάσεις. Μπορεί να περιορισθεί μέσω της οικοδόμησης σχέσεων,
με ενσωμάτωση στοιχείων πρόληψης στην καθημερινή διδακτική διαδικασία και με
την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Στην παρούσα εργασία γίνεται
καταγραφή και ανάλυση των αντιλήψεων των μαθητών για τη σχολική βία και τον
εκφοβισμό και εντοπίζονται οι παράγοντες που συμβάλλουν αφ’ ενός στην ένταση
του φαινομένου, αφετέρου στον καθορισμό των πεδίων ανάπτυξης δράσεων
πρόληψης -κυρίως- αλλά και αντιμετώπισης του φαινομένου. Αφορά έρευνα
πεδίου, με χρήση ερωτηματολογίου, κατά τη σχολική χρονιά 2012-2013, σε 550
μαθητές της Ε΄ και Στ΄ τάξης των δημοτικών σχολείων του νομού Καστοριάς. Τα
συγκεκριμένα ερευνητικά αποτελέσματα αποτελούν πρώτες ενδείξεις για την
καταγραφή, αποτύπωση και εκτίμηση του φαινομένου, οι οποίες συμβάλλουν στην
ευρύτερη συζήτηση για την επιλογή κατάλληλων πρακτικών διαχείρισης του από τη
σχολική κοινότητα.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο σχολικός εκφοβισμός (school bulling) και η θυματοποίηση (victimization)
αποτελούν καταστάσεις, κατά τις οποίες ασκείται συστηματική, απρόκλητη,
εσκεμμένη κι επαναλαμβανόμενη βία και επιθετική συμπεριφορά σε μαθητές από
συμμαθητές τους, με σκοπό την καταδυνάστευση, την επιβολή και την πρόκληση
σωματικού και ψυχικού πόνου (Olweus, 1993). Διεθνείς έρευνες αναφέρουν ότι το
15% των μαθητών έχουν βιώσει συμπεριφορές εκφοβισμού – θυματοποίησης από
συμμαθητές τους Στην Ελλάδα αντίστοιχες έρευνες αναφέρουν ότι το 7% με 15%
των παιδιών έχουν υποστεί εκφοβισμό, ως θύτες δε αναφέρεται ένα ποσοστό πάνω
από το 5% του συνόλου των μαθητών (Τούντας & Δημητρακάκη, 2006·
Αρτινοπούλου, 2001). Σύμφωνα με έρευνα της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε (http://www.epsype.gr) σε
Δημοτικά της Αθήνας και Γυμνάσια της Θεσσαλονίκης το 22,5% των μαθητών έχουν
υποστεί κάποια μορφή λεκτικού, σωματικού ή άλλου τύπου εκφοβισμού με
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συχνότητα 2 – 3 φορές το μήνα ή και περισσότερο και το 10,5% των μαθητών
παραδέχονται ότι έχουν ασκήσει κάποια μορφή εκφοβισμού σε συμμαθητές τους.
Το φαινόμενο είναι ομαδικό. Δεν αφορά μόνο τα παιδιά που εκφοβίζουν και
εκφοβίζονται αλλά και όσους είναι παρόντες ή γνωρίζουν την ύπαρξή του (μαθητές
–ενήλικοι). Αναφορικά δε με τις επιπτώσεις του φαινομένου θα πρέπει να
παρατηρήσουμε ότι: Τα παιδιά-θύματα αισθάνονται άγχος, ανασφάλεια, φοβίες,
σχολική άρνηση. Κάνουν συχνά απουσίες από το σχολείο, εμφανίζουν
ψυχοσωματικά προβλήματα, έχουν ιδέες αυτοκτονίας και αρκετά κάνουν
απόπειρες αυτοκτονίας. Τα παιδιά-θύτες αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να
απομακρυνθούν από το σχολείο, να διακόψουν τη φοίτηση, να εξελιχθούν σε
ενήλικες με αντικοινωνική και παραβατική συμπεριφορά. (Andreou, 2001·Ρούσσου,
2010). Τα αίτια του σχολικού εκφοβισμού εντοπίζονται και αφορούν τόσο τα
ατομικά χαρακτηριστικά παιδιών και τα χαρακτηριστικά του οικογενειακού τους
περιβάλλοντος, όσο και το ψυχολογικό κλίμα του σχολείου (Olweus,1997). Ο
σχολικός εκφοβισμός σχετίζεται δηλαδή με τις στάσεις των παιδιών, των
εκπαιδευτικών αλλά και των γονέων απέναντι στη βία. Ταυτόχρονα το φαινόμενο
ενισχύεται από την προβολή βίας από τα ΜΜΕ, καθώς και τα ποικίλα κοινωνικά
προβλήματα, τα οποία ενισχύουν αντικοινωνικές συμπεριφορές. Τα ψυχολογικά
αίτια εκφοβιστικών συμπεριφορών σχετίζονται αφενός με την έκθεση των παιδιών
σε πολυποίκιλες εμπειρίες και ερεθίσματα κατά τη διάρκεια της αναπτυξιακής τους
πορείας, αφετέρου με το ότι παιδιά που μεγαλώνουν σε απορριπτικό και βίαιο
περιβάλλον εκδηλώνουν συχνά εκφοβιστικές και βίαιες συμπεριφορές
προσπαθώντας να τραβήξουν την προσοχή, να γίνουν δημοφιλείς, να μεταθέσουν
το έλλειμμα χαράς που νοιώθουν σε άλλα παιδιά, να εκτονώσουν συναισθήματα
ζήλειας και να απαξιώσουν άλλα παιδιά στοχεύοντας στη διαφορετικότητά τους.
Συνεπώς, αναζητώντας τα αίτια του εκφοβισμού δεν θα πρέπει να εστιάζουμε στη
«διαφορετικότητα» του παιδιού που εκφοβίζεται, αλλά στα χαρακτηριστικά του
παιδιού που εκφοβίζει.
Το σχολείο οφείλει σε κάθε περίπτωση να ασχοληθεί με το θέμα με βάση τη
θέσπιση κανόνων και ορίων που θα προβλέπουν τρόπους αντιμετώπισης βίαιων
συμπεριφορών (Μόττη-Στεφανίδη & Τσέργας, 2000). Προς αυτή την κατεύθυνση και
με στόχο την επίτευξη αγαστού σχολικού κλίματος και επικοινωνίας μεταξύ
εκπαιδευτικών – μαθητών και προκειμένου οι μαθητές να μάθουν να επιλύουν τις
διαφορές τους και να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, έτσι ώστε να
αποκτήσουν ψυχική ανθεκτικότητα και να αντιμετωπίζουν τα προβλήματά τους
χωρίς να τα διαιωνίζουν, καθοριστική είναι η κατάλληλη εκπαίδευση των
εκπαιδευτικών, ώστε να μπορούν να διαμεσολαβούν μεταξύ των μαθητών που
εμπλέκονται σε περιστατικά βίας (Γεωργίου, 2007). Επιπρόσθετα επιβάλλεται η
παρουσία παιδοψυχολόγου τουλάχιστον στα μεγάλα σχολικά συγκροτήματα καθώς
και η υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης, με στόχο την ανάπτυξη των κοινωνικών
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δεξιοτήτων των μαθητών, ως αντιστάθμισμα σε σχέση με τα φαινόμενα
εκφοβισμού.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ταυτότητα της έρευνας -Μεθοδολογία
Η έρευνα διεξήχθη το δεύτερο τετράμηνο της περσινής σχολικής χρονιάς (2012-13)
σε μαθητές της Ε΄ και Στ΄ τάξης των δημοτικών σχολείων του νομού Καστοριάς.
Συνολικά συμμετείχαν 550 μαθητές (σε σύνολο μαθητικού πληθυσμού 870,
ποσοστό 63%). Ως μεθοδολογικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο,
καθώς και κείμενα των μαθητών για ποιοτική και ποσοτική ανάλυση (Berelson,
1952· Βάμβουκας, 1998· Cole & Cole, 2001). Τα συγκεκριμένα ερευνητικά
αποτελέσματα αφορούν έρευνα πεδίου και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να
αποτελούν γενικεύσεις, παρά μόνον πρώτες ενδείξεις για την καταγραφή,
αποτύπωση και εκτίμηση του φαινομένου της σχολικής βίας και του εκφοβισμού.
Ταυτόχρονα επιχειρήθηκε και μια συγκριτική αντιπαραβολή των αποτελεσμάτων με
τα αντίστοιχα αποτελέσματα ανάλογης έρευνας που διενεργήθηκε στα σχολεία της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του ν. Καστοριάς (γυμνάσια- λύκεια) για τον
εντοπισμό διαφορών και ομοιοτήτων με κριτήριο διαχωρισμού την ηλικία των
μαθητών (http://dide.kas.sch.gr).
Από το σύνολο των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα, το 48% είναι κορίτσια
και το 52% είναι αγόρια. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία μένουν μαζί και με τους
δυο γονείς (ποσοστό 77%), ένα όμως αξιοσημείωτο ποσοστό δηλώνει ότι μένει μόνο
με έναν από τους δυο γονείς (18% με τη μητέρα και 4% με τον πατέρα) και ένα
ελάχιστο ποσοστό (1%) δηλώνει ότι διαμένει με κάποιον άλλον (πιθανώς γιαγιάπαππούς ή κάποιος συγγενής).
Α. Ποσοτικά δεδομένα
Σχέσεις παιδιού με την οικογένεια (Παράρτημα, Πίνακες 1, 2)
Στο σύνολό τους (ποσοστό 99%) τα παιδιά δηλώνουν ότι έχουν απόλυτη
συναισθηματική κάλυψη από την οικογένειά τους, αισθάνονται ότι έχουν αγάπη,
φροντίδα, στοργή σε υψηλό βαθμό (πολύ και πάρα πολύ) και αυτό βεβαίως είναι
αναμενόμενο και με δεδομένο το πολύ νεαρό της ηλικίας τους. Σε υψηλό βαθμό
(πολύ και πάρα πολύ 89%) επίσης έχουν την απαιτούμενη ενθάρρυνση και
παρακίνηση από την οικογένειά τους, γεγονός που συμβάλλει θετικά στην
ισχυροποίηση της αυτοεικόνας και της αυτοεκτίμησης των παιδιών και αποτελεί
ισχυρό κίνητρο και υπόβαθρο για την περαιτέρω ανάπτυξη των απαιτούμενων
κοινωνικών δεξιοτήτων τους. Σημειώνεται βέβαια και ένα ποσοστό 11% που έχουν
μικρή ή καθόλου παρακίνηση- ενθάρρυνση, με όλες τις αρνητικές συνέπειες που
μπορεί αυτό να υπονοεί (χαμηλή αυτοεκτίμηση, ανασφάλεια, έλλειψη κινήτρων
κλπ.)
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Ικανοποιητική φαίνεται και η παροχή υλικών αγαθών (ρούχα, χρήματα, δώρα κλπ.),
αφού πολύ και πάρα πολύ ικανοποιημένο φέρεται ένα ποσοστό 81% των παιδιών,
συνεκτιμημένης και της τρέχουσας πολύ δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, χωρίς να
μπορεί να αγνοηθεί ότι 2 περίπου στα 10 παιδιά απολαμβάνουν μέτρια ή καθόλου
τα παραπάνω αγαθά.
Σημειώνεται ένα σημαντικό ποσοστό 33%, το οποίο λαμβάνει από την οικογένεια
μέτρια ή καθόλου βοήθεια στα μαθήματα. Εκτιμάται ότι αρκετοί γονείς,
εργαζόμενοι ή σχετικά χαμηλού μορφωτικού επιπέδου ή ακόμη γονείς αλλοδαποί,
δεν διαθέτουν τον απαραίτητο χρόνο ή την επάρκεια γνώσεων για να μπορούν να
υποστηρίξουν τα παιδιά στις καθημερινές σχολικές υποχρεώσεις τους. Το γεγονός
αυτό από τη μια αναδεικνύει τον αντισταθμιστικό ρόλο του σχολείου, ως θεσμού
που οφείλει να αντισταθμίζει όλες τις ελλείψεις στο κοινωνικό και οικονομικό
περιβάλλον των μαθητών, μέσω πολλαπλών και ποιοτικών εκπαιδευτικών
υπηρεσιών και από την άλλη υποσημειώνει εμφατικά την ευθύνη των
εκπαιδευτικών για τη διαφοροποίηση των διδακτικών προσεγγίσεων και την
αξιοποίηση ποικιλίας διδακτικών εργαλείων και μέσων, ώστε να διασφαλίζεται η
ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας για όλους τους μαθητές στον διατιθέμενο
σχολικό χώρο και χρόνο.
Πολύ και πάρα πολύ καλή επικοινωνία δηλώνει ότι έχει η μεγάλη πλειοψηφία των
παιδιών με τους γονείς τους (ποσοστό 83%), ωστόσο 2 στα δέκα παιδιά έχουν
μέτρια ή καθόλου επικοινωνία (συζήτηση, εκμυστηρεύσεις κλπ). Ανάλογη
εμφανίζεται η εικόνα και στη δευτεροβάθμια. (Ως γονείς να δώσουμε μεγαλύτερη
σημασία στις μικρές, καθημερινές έγνοιες των παιδιών μας, που γι’ αυτά μπορεί να
είναι σημαντικές; Και να τις αξιοποιήσουμε ως σημεία επαφής και επικοινωνίας;)
Πολύ χρόνο φαίνεται να περνούν με τους γονείς τους τα παιδιά του δημοτικού
σχολείου (ποσοστό 95% από 2 ώρες και πάνω από τέσσερις ώρες ημερησίως), το
ζήτημα βέβαια είναι η ποιότητα του κοινού χρόνου και η αξιοποίησή του από τους
γονείς. Στη δευτεροβάθμια 1 στα δέκα παιδιά έχει λιγότερο από μία ώρα κοινή με
τους γονείς, η διαφορά αιτιολογείται με βάση την ηλικία.
Δίκαιη αντιμετώπιση (Παράρτημα, Πίνακας 2)
Η αδικία δηλώνεται ότι βρίσκεται έξω από το οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού
(συμμαθητές- άλλοι άνθρωποι που έρχονται σε επαφή). Απόλυτη δικαιοσύνη
αποδίδουν στους γονείς (ποσοστό 96%), οι δάσκαλοι σε υψηλό ποσοστό θεωρείται
ότι είναι δίκαιοι απέναντι στους μαθητές τους πάντοτε και συνήθως (ποσοστό 91%),
λιγότερο δίκαια τα αδέλφια τους (2 περίπου στα δέκα παιδιά νιώθουν ότι κάπου
κάπου ή και πάντα αδικούνται από τα αδέλφια τους). Συγκριτικά με το γυμνάσιο και
το λύκειο: τα παιδιά θεωρούν ότι οι δάσκαλοι συμπεριφέρονται λιγότερο δίκαια
από τους γονείς/ τα αδέλφια/τους άλλους. Η διαφορά αποδίδεται στο σύστημα
ανταμοιβών (βαθμός) ή τιμωριών (απουσία/ αποβολή) που συνδέονται με τη
δευτεροβάθμια (Τούντας,2008), ενώ στο δημοτικό σχολείο δεν υπάρχει
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θεσμοθετημένο σύστημα ποινών και η αξιολόγηση είναι απολύτως
διαφοροποιημένη (περιγραφική και σε μικρότερη κλίμακα αριθμητική, αποτέλεσμα
που διαμορφώνεται με βάση κυρίως την προσωπική πρόοδο του μαθητή και όχι σε
σύγκριση με τους άλλους και με στόχο τη θετική ενίσχυση) (ΔΕΠΠΣ, 2003).
Μορφές ασκούμενης βίας (θύτες)– δάσκαλοι(Παράρτημα, Πίνακας 3)
Τα εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά άσκησης κατά σειρά λεκτικής βίας (ποσοστό 16%
από σπάνια έως πολύ συχνά), σωματικής βίας (ποσοστό 11%),
προκαταλήψεων/διακρίσεων λόγω καταγωγής ή φύλου ή σωματικών
χαρακτηριστικών (ποσοστό 9%), σε καμία των περιπτώσεων δεν αιτιολογούνται,
διότι αφορούν δασκάλους, που (υποτίθεται ότι- και οφείλουμε να) αποτελούμε
πρότυπα ηθικής, παιδαγωγικής και κοινωνικής αριστείας!! Η δε σύγκριση με τα
αντίστοιχα αποτελέσματα της δευτεροβάθμιας δείχνει ένταση του φαινομένου (στο
ερώτημα σχετικά με τη λεκτική βία η οποία μεταφράζεται σε βρισιές, απειλές,
εκφοβισμό σχεδόν 1 στα 2 παιδιά (42%) δηλώνουν ότι υφίστανται τέτοιας μορφής
βία από τους δασκάλους τους από συχνά έως σπάνια και επίσης 2 στα 10 παιδιά
έχουν γίνει αποδέκτες προκαταλήψεων λόγω καταγωγής ή φύλου από τους
δασκάλους τους από σπάνια έως πολύ συχνά. Συνήθως στο σχολείο η επιθετική
συμπεριφορά αντιμετωπίζεται ως στοιχείο διαταρακτικό της σχολικής λειτουργίας,
με συνέπεια η «πειθαρχία» που επιβάλλεται να γίνεται αντιληπτή ως εξαναγκασμός
και επιβολή εξωγενών προτύπων (του ισχυρού- ενήλικα δασκάλου) και όχι τη
μορφή της αυτοπειθαρχίας, η οποία δε διαφέρει ως διαδικασία από αυτήν της
θυματοποίησης των μαθητών (ΥΠΕΠΘ, 2000).
Μορφές ασκούμενης βίας (θύτες)- συμμαθητές (Παράρτημα, Πίνακας 4)
Φαίνεται ότι κατά σειρά η λεκτική βία (ποσοστό 45% από σπάνια έως πολύ συχνά)
και η σωματική βία (ποσοστό 42%) είναι οι συχνότερες μορφές βίας που
εκδηλώνονται μεταξύ των μαθητών του δημοτικού σχολείου. Η βία λόγω
προκαταλήψεων και διακρίσεων εμφανίζεται σε μικρότερα ποσοστά (16%), κυρίως
λόγω της ομοιογένειας των φοιτώντων μαθητών στα σχολεία του νομού- οι
υπάρχοντες αλλοδαποί μαθητές είναι ελάχιστοι και απολύτως ενσωματωμένοι στις
περισσότερες των περιπτώσεων. Και στην περίπτωση των σχολείων ενός νομού
πληθυσμιακά μικρού, όπου ο κοινωνικός ιστός και η κοινωνική συνοχή δεν έχει
ακόμη σε μεγάλο βαθμό διαρραγεί, όπου και οι οικογενειακοί δεσμοί είναι ισχυροί,
καταγράφεται ως υπαρκτό το φαινόμενο της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, το
οποίο εκτιμάται ως ιδιαίτερα ανησυχητικό αφού εκδηλώνεται από μαθητές μικρής
ηλικίας (δημοτικού) και φαίνεται να κλιμακώνεται στις άλλες βαθμίδες (λίγο
υψηλότερα τα αντίστοιχα ποσοστά στη δευτεροβάθμια). Το φαινόμενο οφείλει να
κινητοποιήσει εκπαιδευτικούς, γονείς, κοινότητα. Ιδιαίτερα σημαντικός ο ρόλος του
σχολείου, όσον αφορά τη μετατόπισή του από γνωσιοκεντρικού χαρακτήρα σχολείο
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σε σχολείο ενίσχυσης θετικών συναισθημάτων και καλλιέργειας αξιών (φιλία,
αγάπη, συνεργασία, αλληλεγγύη) (Olweus, 2009).
Μορφές ασκούμενης βίας (θύτες) - οικογενειακό – συγγενικό περιβάλλον
(Παράρτημα, Πίνακας 5)
24% των παιδιών αναφέρει ότι δέχεται σωματική βία από το οικογενειακό του
περιβάλλον από σπάνια έως πολύ συχνά, 16% ότι δέχεται λεκτική βία (βρισιές,
απειλές, εκφοβισμό) και υπάρχει και ένα 6% που δέχεται ρατσιστική βία από το
άμεσο οικογενειακό περιβάλλον (υποθέτουμε ότι αφορά σωματικά χαρακτηριστικά
κυρίως ή διακρίσεις λόγω φύλου). Να υπενθυμίσουμε ότι η διεθνής έρευνα και
βιβλιογραφία επισημαίνει ότι το παιδί που νιώθει τους γονείς του απόμακρους κι
αδιάφορους ή εκτίθεται στη βία από την οικογένειά του θεωρεί σωστό να
επιβάλλεται η θέληση του ισχυρότερου και στις σχέσεις του με τους συμμαθητές
του και τους φίλους του (Herbert, 1998). Συχνά δε η οικονομική ανασφάλεια της
οικογένειας κα η αγωνία που βιώνει το παιδί στην οικογένεια εκφράζεται με
επιθετικότητα στο σχολείο.
Μορφές ασκούμενης βίας (θύτες)-οι ίδιοι οι μαθητές (Παράρτημα, Πίνακας 6)
Σε υψηλότατο ποσοστό τα παιδιά αποδέχονται ότι ασκούν σωματική βία σε
συμμαθητές τους (ποσοστό 30% από σπάνια έως πολύ συχνά, κάπου κάπου και
συχνά 7%) και σε αυτήν την ηλικία φαίνεται η άσκηση σωματικής βίας να
χρησιμοποιείται ως συχνό μέσο είτε επιβολής, είτε άμυνας. Τα ίδια τα παιδιά
βέβαια δηλώνουν ότι έχουν συναισθήματα ενοχής γι’ αυτήν τους την πράξη
(ποσοστό 61%) και ότι νιώθουν δυσφορία με τον εαυτό τους (ποσοστό 42%-τα μισά
παιδιά περίπου), ωστόσο δεν μπορεί αν αγνοηθεί ότι 1 στα 10 παιδιά δηλώνουν ότι
νιώθουν χαρά και ικανοποίηση γιατί εκδικήθηκαν ή εκτονώθηκαν. Συσχετίζοντας
και τον προηγούμενο πίνακα εκτιμούμε πως τα παιδιά που μεγαλώνουν σε
απορριπτικό και βίαιο περιβάλλον συχνά εκδηλώνουν εκφοβιστικές και βίαιες
συμπεριφορές, προσπαθώντας να τραβήξουν την προσοχή, να γίνουν δημοφιλείς,
να μεταθέσουν το έλλειμμα χαράς που νοιώθουν σε άλλα παιδιά, να εκτονώσουν
συναισθήματα ζήλειας και να απαξιώσουν άλλα παιδιά στοχεύοντας στη
διαφορετικότητά τους.
Παρεμβατικός ρόλος του σχολείου(Παράρτημα, Πίνακας 7)
Καταγράφεται ένα εντυπωσιακά μεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών (34%) οι οποίοι
παρεμβαίνουν σε περιπτώσεις περιστατικών βίας από κάπου κάπου έως σπάνια.
Προσπαθώντας να ερμηνεύσουμε αυτήν την συμπεριφορά, επισημαίνουμε ότι
πιθανώς:
• Πολλά περιστατικά δεν φθάνουν στους εκπαιδευτικούς (Rigby, 1997· Smith,
1991)
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• Από αυτά που φτάνουν κάποια αρκετά δεν εκτιμώνται ως σοβαρά για να
παρέμβουν(Drecktrah & Blaskowski, 2003· Beran & Tutty, 2002)
• Θεωρούν σε έναν βαθμό φυσιολογικούς τους καβγάδες των μαθητών
• Ενδεχόμενη πιθανή αδιαφορία
Όλα αυτά όμως υποδηλώνουν άγνοια του φαινομένου της σχολικής βίας και του
εκφοβισμού, των μορφών και των παραμέτρων του, υπονοούν και πιθανή έλλειψη
κατάρτισης για την παιδαγωγική διαχείριση του φαινομένου σε σχέση με την
οριοθέτησή του, την ερμηνεία του, την επισήμανση των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών και παραμέτρων του και τελικά την επιλογή κατάλληλων
πρακτικών διαχείρισης της συγκεκριμένης κρίσης. Θα πρέπει βεβαίως να
επισημανθεί ότι δεν υπάρχει από πλευράς της πολιτείας και θεσμοθετημένο
πλαίσιο αναφοράς που να καθοδηγεί τους εκπαιδευτικούς αναφορικά με τους
τρόπους, τις ενέργειες και τους κατάλληλους θεσμικούς φορείς στους οποίους να
μπορεί να απευθυνθεί για την έγκαιρη και έγκυρη αντιμετώπιση των περιστατικών
βίας στο σχολείο.
Σε ποιον απευθύνονται τα παιδιά «θύματα» (Παράρτημα, Πίνακας 8)
Ανησυχητικό είναι το στοιχείο ότι 1 στα δέκα παιδιά «θύματα» δεν απευθύνονται
σε κανέναν, στοιχείο που επιβεβαιώνει την άποψη ότι τα παιδιά που βιώνουν βία ή
εκφοβισμό δεν μιλούν σε κανέναν (τα στοιχεία στη δευτεροβάθμια 2 στα δέκα
παιδιά δεν μιλούν). Είναι πιθανώς εκείνες οι πιο σοβαρές περιπτώσεις σωματικής
βίας ή άλλων μορφών (πχ σεξουαλική βία) που τα παιδιά φοβούνται ή διστάζουν ή
δεν ξέρουν με ποιον τρόπο και σε ποιον να αποκαλύψουν. Φαίνεται όμως ότι η
συντριπτική πλειοψηφία απευθύνεται κατά σειρά στους γονείς (ποσοστό 77%),
στους δασκάλους (ποσοστό 60%), στο Δ/ντή του σχολείου (ποσοστό 44%), τους
οποίους δείχνουν ότι εμπιστεύονται σε υψηλό βαθμό, εξ άλλου σε αυτήν την ηλικία
οι γονείς και οι δάσκαλοι αποτελούν τους σημαντικούς «άλλους» για τα παιδιά και
λειτουργούν ως πρότυπα συμπεριφοράς. Διαφορά εντοπίζεται στα σχετικά
αποτελέσματα για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Εκεί οι μαθητές δείχνουν να μην
εμπιστεύονται τους δασκάλους τους και απευθύνονται κατά κύριο λόγο στους
φίλους και συμμαθητές τους, οι οποίοι βέβαια, με βάση την έρευνα και
βιβλιογραφία αποτελούν την ομάδα των σημαντικών προσώπων (ομάδα
«συνομηλίκων») που καθορίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό ένα σύνολο
συμπεριφορών κατά την εφηβική ηλικία.
Αντισταθμιστικοί παράγοντες (Παράρτημα, Πίνακας 9)
Από τους παράγοντες που μπορούν να λειτουργήσουν αντισταθμιστικά ως προς την
εκδήλωση επιθετικών συμπεριφορών των μαθητών και ενισχύουν τις κοινωνικές και
συναισθηματικές δεξιότητές, τους υψηλό ποσοστό κατά σειρά συγκεντρώνουν: η
ενασχόληση με την άθληση (88% συχνά και πολύ συχνά), οι παρέες και οι φίλοι
(ποσοστό 77% συχνά και πολύ συχνά), το εξωσχολικό διάβασμα (ποσοστό 68%
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συχνά και πολύ συχνά), οι εξωσχολικές δραστηριότητες πολιτισμικού χαρακτήρα
(ποσοστό 52%). Τα μισά δε παιδιά δηλώνουν τη συχνή τους ενασχόληση με το
διαδίκτυο (54% σερφάρουν στο internet) και σ’ αυτό το σημείο θα πρέπει να
λάβουμε υπ’ όψιν τους κινδύνους που ελλοχεύουν στο διαδίκτυο και με δεδομένη
τη μικρή ηλικία των μαθητών να αναλογιστούμε την επικινδυνότητα της πρακτικής
αυτής όταν γίνεται χωρίς έλεγχο, και συνεκδοχικά να ακολουθούμε και ως γονείς
και ως εκπαιδευτικοί τους κανόνες για το ασφαλές διαδίκτυο.
Ο ρόλος της τηλεόρασης (Παράρτημα, Πίνακες 9 &10)
Έρευνες επισημαίνουν ότι τα παιδιά που βλέπουν για πολύ χρόνο ταινίες βίας ή
βίαιου περιεχομένου εκπομπές και που συγχρόνως εκτίθενται και σε άλλους
παράγοντες που προκαλούν άγχος έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να
αναπαράξουν τις βίαιες αυτές συμπεριφορές. Τα παιδιά του δείγματος δηλώνουν
ότι βλέπουν τηλεόραση από 1ώρα έως και 4 ώρες ημερησίως σε ποσοστό 93%-κατά
μέσο όρο 2 ώρες το 36%. Και κατά ποσοστό 38% οι εκπομπές που βλέπουν είναι
αστυνομικές σειρές και θρίλερ- προφανώς δε λαμβάνεται υπ’ όψιν η σχετική
σήμανση, ούτε η ώρες προβολής τέτοιων εκπομπών και αυτό είναι απολύτως στην
ευθύνη των γονέων, οι οποίοι θα πρέπει να συνυπολογίζουν σε κάθε περίπτωση ότι
η εξοικείωση με τη βία μέσω της τηλεόρασης οδηγεί συχνά στην εκδήλωση
επιθετικής συμπεριφοράς.
Β. Ποιοτικά δεδομένα
Εκτός από τις κλειστές ερωτήσεις στο πλαίσιο της έρευνας και προκειμένου να
διερευνήσουμε τις απόψεις των μαθητών για το σχολείο τους ζητήσαμε να
απαντήσουν στην ανοιχτή ερώτηση: «Τι σημαίνει για σένα το σχολείο. Γράψε με
λίγα λόγια.» Έτσι οι 550 μαθητές που πήραν μέρος στην έρευνα κατέθεσαν σε
ελεύθερο κείμενο τις προσωπικές τους απόψεις. Στις απαντήσεις τους έγινε
ποιοτική ανάλυση με τη μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου από την οποία
προέκυψαν 1092 αναφορές οι οποίες κατανεμήθηκαν όπως φαίνεται στον πίνακα:
Θεματικές
Ποσοστό %
45,1

Το σχολείο ως χώρος μάθησης
Γνώσεις
Συμπεριφορά-Αξίες
Δραστηριότητες
Το σχολείο ως χώρος
26,5
κοινωνικοποίησης
Ανάπτυξη σχέσεων
Συμμαθητές- φίλοι
εκπαιδευτικοί
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Κατηγορίες
Ποσοστό %

Υποκατηγορίες
Ποσοστό %

32,6
6,1
6,4

23,2
18,1
3,2
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Άλλοι (ξαδέλφια, κλπ.)
Μελλοντικές προοπτικές
Σχολική βία
2,1
Μορφές βίας
Λεκτική
Σωματική
Ρατσιστική
Συχνότητα
Λίγο
Πολύ
Συναισθήματα των παιδιών για
26,3
το σχολείο
Θετικά
Αρνητικά
Αντιφατικά
Σύνολο 100

1,9
3,3
1,4

0,7

18,8
2
5,5
100

100

Οι 1092 αναφορές κατανεμήθηκαν σε τέσσερις θεματικές:
Στην πρώτη θεματική περιλαμβάνονται όλες οι αναφορές που περιγράφουν το
σχολείο ως χώρο μάθησης. Η θεματική αυτή καταλαμβάνει το μεγαλύτερο ποσοστό
45,1% και επιμερίζεται σε τρεις κατηγορίες: Στην κατηγορία γνώσεις (ποσοστό
32,6%), στην κατηγορία συμπεριφορά-αξίες(ποσοστό 6,1%), και στην κατηγορία
δραστηριότητες ( ποσοστό 6,4%)
Έτσι το σχολείο αναγνωρίζεται ως ο φορέας, στον οποίο κυρίως υλοποιείται η
απόκτηση γνώσεων. «Είναι ένας ορίζοντας γεμάτος γνώση», «Είναι ένας μεγάλος
εγκέφαλος που μας μαθαίνει γράμματα». Από τα λόγια τους αναδεικνύεται κυρίως
ο παραδοσιακό ρόλος του σχολείου, η δασκαλοκεντρική μέθοδος, και όχι η
ανάπτυξης της κριτικής και δημιουργικής σκέψης.
Το σχολείο όμως αναγνωρίζεται από τους μαθητές και ως ο χώρος μάθησης,
συμπεριφορών και αξιών αλλά ποσοτικά ο τομέας αυτός υπολείπεται σημαντικά σε
σχέση με την προηγούμενη κατηγορία. «Ένα μέρος που μαθαίνω πώς πρέπει να ζω
στην κοινωνία.», «Να σέβομαι τους άλλους και να είμαι δίκαιη και σωστή». Το
σχολείο θεωρείται από τους μαθητές και τις μαθήτριες ως μια μικρο-κοινωνία στην
οποία διαπαιδαγωγούνται και όπου πλάθεται ο χαρακτήρας τους. Στο σχολείο
εναποθέτουν τα παιδιά μετά την οικογένειά τους την ευθύνη για την ηθική τους
ανάπτυξη,
την υιοθέτηση αξιών και θετικής κοινωνικής συμπεριφοράς
(Κωνσταντίνου, 1997).
Στην τρίτη κατηγορία της παρούσας θεματικής, τις δραστηριότητες, τα παιδιά
αναφέρουν: «Το σχολείο για μένα σημαίνει παιχνίδι» «Στο σχολείο αθλείσαι,
μαθαίνεις χορούς» κ.λπ. Παιχνίδι, κίνηση, δημιουργικότητα. Αγαπημένες ασχολίες
των παιδιών, παίζουν καθοριστικό ρόλο στη σωματική, την ψυχοσυναισθηματική,
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την κοινωνική αλλά και τη γνωστική τους ανάπτυξη. Εμείς οι μεγάλοι οι δάσκαλοι
και οι γονείς τους δεν πρέπει να θεωρούμε τις δραστηριότητες αυτές χαμένο
χρόνο. Να τις αντιμετωπίζουμε με σεβασμό, αναπόσπαστο και απαραίτητο στοιχείο
για την ανάπτυξη και τη ζωή τους.
Η δεύτερη θεματική συγκροτήθηκε από τις αναφορές τις σχετικές με το σχολείο ως
χώρο κοινωνικοποίησης (ποσοστό 26,5%). Επιμερίζεται σε δυο κατηγορίες, την
πρώτη που περιλαμβάνει τις αναφορές σχετικά με την ανάπτυξη σχέσεων (ποσοστό
23,2%), και τη δεύτερη που περιλαμβάνει όλες τις αναφορές που γίνονται για τις
μελλοντικές τους προοπτικές (ποσοστό 3,3%). Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει
τρεις υποκατηγορίες: την υποκατηγορία συμμαθητές-φίλοι (ποσοστό 18,1%), την
υποκατηγορία εκπαιδευτικοί (ποσοστό 3,2%) και την υποκατηγορία άλλοι(
ξαδέρφια κ.λπ. ποσοστό 1,9%).
Οι σχέσεις του παιδιού με τους συμμαθητές του και τους δασκάλους του
συγκαταλέγονται στους παράγοντες με πολύ μεγάλη επίδραση στην
κοινωνικοποίησή του. «Για μένα σχολείο σημαίνει να κάνω καινούριους φίλους»,
«Αν δεν είχαμε το σχολείο τι θα κάναμε τόσες ώρες στο σπίτι;»
Η απόκτηση φίλων στη σχολική ηλικία αποτελεί πολύ σημαντική αποστολή. Το
σχολικό περιβάλλον αποτελεί τη γέφυρα για να μετακινηθεί το παιδί από τους
γονείς προς τους συνομηλίκους. Οι σχέσεις με τους συνομηλίκους βοηθάει τα
παιδιά να προσαρμόζονται καλύτερα στο σχολείο, να έχουν θετική στάση προς
αυτό και γενικά να έχουν και καλύτερες σχολικές επιδόσεις. Αντίθετα, τα παιδιά
που δεν κάνουν φίλους, που δε γίνονται δηλαδή αποδεκτά από συνομηλίκους,
συνήθως έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, δυσκολίες προσαρμογής η οποία
εκδηλώνεται και με επιθετική συμπεριφορά (Χατζηχρήστου, 1991).
Οι αναφορές για τη σχέση των μαθητών με τους δασκάλους είναι πολύ θετικές.
«Έχω του δασκάλους μου που με αγαπούν και με προστατεύουν και με
συμβουλεύουν», «Οι δάσκαλοι μπορούν να σου δώσουν πολλές και καλές
συμβουλές όπως και οι γονείς» Οι μαθητές εκφράζουν αγάπη, συμπάθεια
θαυμασμό, έχουν τους δασκάλους τους ως πρότυπα, αποζητούν τις συμβουλές και
τη συνεργασία τους, τους εμπιστεύονται, τους νιώθουν σαν γονείς. Οι απόψεις
αυτές φαίνεται ότι διαφέρουν συσχετιζόμενες με τις απαντήσεις που δόθηκαν στην
κλειστή ερώτηση για την ασκούμενη σχολική βία από τους δασκάλους, και η οποία
δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση. Η διαφοροποίηση κατά τη γνώμη μας
εξηγείται από το γεγονός ότι στην ανοιχτή ερώτηση το κέντρο βάρους του
σχολιασμού ήταν γενικά ή άποψη των παιδιών για το σχολείο.
Στην κατηγορία «οι μελλοντικές προοπτικές» τα παιδιά αναφέρουν: «Όλα αυτά θα
μου χρησιμέψουν στο μέλλον ώστε να βρω δουλειά, να κάνω μια υγιή οικογένεια»,
«Άμα δεν υπήρχε το σχολείο δεν θα καταφέρναμε να κάνουμε τίποτα στη ζωή μας»
Θεωρούμε ότι οι παραπάνω απόψεις κυρίως ενσωματώνουν και εκφράζουν την
ανασφάλεια και την αγωνία των γονέων στην προοπτική της μελλοντική εξέλιξης
των παιδιών τους. Ωστόσο είναι σημαντικό να κινητοποιούνται στη σχολική
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μαθησιακή διαδικασία όχι με απειλές του τύπου διάβασε γιατί αλλιώς δεν θα
σπουδάσεις και δεν θα βρεις δουλειά, αλλά καθιστώντας τους αυτόνομους στη
μάθηση και κυρίως αναπτύσσοντας εσωτερικά μαθησιακά κίνητρα.
Η τρίτη θεματική αναφέρεται στη σχολική βία (ποσοστό 2,1%) και επιμερίζεται σε
δύο κατηγορίες, την πρώτη που αναφέρεται στις μορφές βίας (ποσοστό 1,4%) και
τη δεύτερη σχετικά με τη συχνότητα εμφάνισης των περιστατικών βίας (ποσοστό
0,7%).
Τα παιδιά αναφέρονται σε κάποια περιστατικά λεκτικής κυρίως βίας όπως
κοροϊδευτικά σχόλια, μαλώματα, βρισιές αλλά και απομόνωση. Βιώνουν τα
περιστατικά αυτά κυρίως από την πλευρά του θύματος, η δε αρνητική
συμπεριφορά προέρχεται από τους συμμαθητές τους. Υπάρχει ωστόσο και μία
αναφορά στο μάλωμα των δασκάλων χωρίς να αναφέρεται ο λόγος. Με το δικό
τους τρόπο εκφράζουν ενόχληση, φόβο, παράπονο, πικρία, θυμό αλλά ταυτόχρονα
είναι και ειλικρινή γιατί αναγνωρίζουν τη δική τους αρνητική συμπεριφορά. Ας
δούμε τι μας λένε: «Είναι λίγο τρομερό, γιατί πας με φόβο επειδή μερικά παιδιά σε
ενοχλούν, σε πειράζουν, σε λένε βρισιές ,σε κοροϊδεύουν και επειδή οι δάσκαλοι σε
μαλώνουν», «Στο σχολείο μαλώνουμε με τους συμμαθητές μου».
Εκτός από τις αναφορές σε περιστατικά λεκτικής βίας υπάρχουν και πολύ λίγες
αναφορές σε περιστατικά σωματικής βίας. Το σχολείο περιγράφεται ως χώρος που
εγκυμονεί κινδύνους για τη σωματική ακεραιότητα των παιδιών, ως χώρος
εκδήλωσης συμπλοκών και συγκρούσεων. Οι μαθητές που κάνουν τις αναφορές
αυτές συμμετέχουν στα περιστατικά ως παρατηρητές, εκφράζουν την ανάγκη και
τη διάθεσή τους να αποτρέψουν τη σύγκρουση, επεμβαίνοντας και βοηθώντας. Να
τι μας γράφουν: «Το σχολείο είναι ένα μέρος όπου σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί
να κιντυνεύσει η σωματική σου ακεραιότητα». Να αναφέρουμε ότι η στάση των
παιδιών, που μπορεί να μη συμμετέχουν ενεργά σε περιστατικά εκφοβισμού αλλά
είναι παρατηρητές έχει καθοριστική σημασία στην αντιμετώπιση του εκφοβισμού
και της βίας (Carr-Gregg &Manocha, 2011). Μπορεί να ενθαρρύνουν το θύτη ή και
με την παθητική τους στάση να δίνουν το μήνυμα ότι αυτό που συμβαίνει είναι
αποδεκτό και έτσι να τροφοδοτούν το φαινόμενο.
Οι αναφορές σε θέματα σχολικής βίας στην ανοιχτή ερώτηση «τι σημαίνει για σένα
το σχολείο» είναι ελάχιστες. Ωστόσο όπως φαίνεται και από την ανάλυση των
κλειστών ερωτήσεων η σχολική βία έστω και σε μικρό ποσοστό υφίσταται στα
σχολεία του νομού μας και αυτό πρέπει να μας ανησυχήσει και να μας ωθήσει στην
ανάληψη τόσο προληπτικών όσο και παρεμβατικών μέτρων και προγραμμάτων.
Η τέταρτη θεματική προέκυψε από το σύνολο των αναφορών των μαθητών σχετικά
με τα συναισθήματά τους για το σχολείο (ποσοστό 26,3%) και συγκροτείται από
τρεις κατηγορίες: Θετικά συναισθήματα (ποσοστό 18,8%), αρνητικά (ποσοστό 2%)
και αντιφατικά συναισθήματα (ποσοστό 5,5%).
Τα θετικά συναισθήματα που βιώνουν είναι πολλά και έντονα: αγάπη, χαρά,
ζεστασιά, συμπαράσταση, φροντίδα, περηφάνια, εμπιστοσύνη, λατρεία, ευτυχία.
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Όπως γράφουν το σχολείο τους αρέσει πολύ, περνάνε φανταστικά και τέλεια,
διασκεδάζουν, είναι το σπίτι τους, είναι πηγή ζωής. Αξίζει να σημειωθούν όχι μόνο
οι λέξεις που έχουν έντονα θετικό πρόσημο αλλά και ο τρόπος γραφής.
(παρατεταμένα ααα και υυυυ όπως πάαααρααααα πολύυυυυυυυυυ και
τέλειαααααααααααα αλλά και με πολλαπλά θαυμαστικά στο τέλος της φράσης
τους). Ας διαβάσουμε τι μας λένε: «Το σχολείο είναι χαρά αγάπη επικοινωνία και
λατρεία», «Το σχολείο για μένα είναι ΦΙΛΑΚΙ!», «Δεν θα ήθελα ποτέ να το
αποχωριστώ!!!!!!».
Εκφράζονται και αντιφατικά συναισθήματα. «Το σχολείο είναι σημαντικό για εμένα
αν και δεν μου αρέσει πρέπει να το σέβομαι», «Σας παρακαλούμε ας γίνει κάτι για
να μην κουραζόμαστε τόσο πολύ!» Το σχολείο τους είναι κουραστικό με πολλά
μαθήματα, αλλά ταυτόχρονα ψυχαγωγικό στα διαλείμματα. Το θεωρούν βαρετό
αλλά και πολύ σημαντικό, δέχονται ότι πρέπει να το σέβονται αν και δεν τους
αρέσει, ότι ναι μεν δεν τους αρέσει αλλά εκεί συναντούν τους φίλους τους.
Ικετεύουν να γίνει λιγότερο κουραστικό.
Τα αρνητικά συναισθήματα που δηλώνονται, μπορεί να είναι ελάχιστα, έχουν όμως
έντονα αρνητικό φορτίο. Εκφράζουν για το σχολείο απέχθεια, άγχος, τρόμο, μίσος,
βαρεμάρα, φόρτο εργασίας, πίεση, κούραση, άρνηση. «Το σχολείο είναι τρομακτικό
και
βαρετό»,
«το
σχολείο
μου
φαίνεται
σαν
φυλακή»,
«Denthelonapigenotheloenaalosholio».
Βέβαια συγκρίνοντας με τις απαντήσεις που δόθηκαν στην ίδια ανοιχτή ερώτηση «τι
σημαίνει για σένα το σχολείο» από τους μαθητές και τις μαθήτριες της
δευτροβάθμιας εκπαίδευσης οι διαφορές είναι τεράστιες. Διαφοροποιούνται τα
δεδομένα και σε ποσοτικό επίπεδο, γιατί παρατηρήθηκαν πολύ υψηλά ποσοστά
αρνητικής στάσης και αρνητικών συναισθημάτων για το σχολείο αλλά και σε
ποιοτικό επίπεδο γιατί το φορτίο του αρνητισμού ήταν πολύ μεγαλύτερης έντασης.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Συνοψίζοντας τα ερευνητικά αποτελέσματα που βγήκαν από την ποσοτική και
ποιοτική ανάλυση που προηγήθηκε, χωρίς να οδηγούμαστε σε γενικεύσεις παρά
μόνο σε κάποιες ενδείξεις για τη σχολική βία και τον εκφοβισμό έχουμε να
σημειώσουμε τα παρακάτω:
• Οι μαθητές και οι μαθήτριες της περιοχής μας στη συντριπτική τους πλειοψηφία
βιώνουν στο οικογενειακό τους περιβάλλον αγάπη, φροντίδα, ενθάρρυνση,
συναισθηματική ασφάλεια, καλή επικοινωνία.
• Εκδηλώνουν για το σχολείο τους γενικότερα μια θετική στάση αναγνωρίζοντας
σε αυτό τον κοινωνικό θεσμό που τους παρέχει γνώση, μόρφωση, αξίες.
• Πάραυτα όμως υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό μαθητών που υφίσταται,
προκαλεί ή παρατηρεί στο σχολικό περιβάλλον διάφορες μορφές βίας (σωματική,
λεκτική, ρατσιστική) ποσοστό που για τα δεδομένα της περιοχής προκαλεί ανησυχία
και μας προβληματίζει. Δυστυχώς, σε πολλές περιπτώσεις τέτοιου είδους
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περιστατικά στα σχολεία μπορεί και να μην αντιμετωπίζονται κατάλληλα. Οι
συνέπειες μπορεί να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες με πολύ άσχημα αποτελέσματα.
• Θεωρούμε ότι τόσο η οικογένεια όσο και το σχολείο αλλά και η κοινωνία
ευρύτερα θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε με μεγαλύτερη ευαισθησία και ευθύνη τα
ζητήματα αυτά. Να λειτουργήσουμε προς όφελος των παιδιών δίνοντας έμφαση
στην πρόληψη και την προαγωγή της ψυχικής του υγείας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πίνακας 1: Σε ποιο βαθμό αισθάνεσαι ότι η οικογένειά σου σού προσφέρει;

Πίνακας 2: Πόσο χρόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας κάνεις πράγματα μαζί
με την οικογένειά σου (π.χ. τρώτε, συζητάτε, πηγαίνετε βόλτα, βλέπετε
τηλεόραση);

90%
90%
80%

61%

70%
60%

44%41%

50%
40%
30%
20%
10%
0%

15%

9%

1%

0% 0%

Αγάπη, φροντίδα, Χρήματα, ρούχα,
στοργή κλπ.
δώρα κλπ

29%

28%
3%

Βοήθεια στα
μαθήματα

39%

Περισσότερο 3-4 ώρε την 1-2 ώρες τηνΛιγότερο από καθόλου
από 4 ώρες ημέρα
ημέρα 1 ώρα την
την ημέρα
ημέρα

Επικοινωνία
(συζήτηση,
εκμυστήρευση δικών
σου θεμάτων)

Πίνακας 4: Έχεις υποστεί από δάσκαλο/-α-

98%

66%

38%

40%

12%
5%

70%

2%

6%

45%

32%

25%
17%

Οι γονείς

84%

80%

49%

42%

60%

0%

91%

88%

100%
90%

79%
80%

1%1%

0%

Πάρα πολύ

2%

Ενθάρρυνση,
παρακίνηση

5%

Πολύ

13%

8%

22%

Μέτρια

Πίνακας 3: Νομίζεις ότι οι άλλοι σου συμπεριφέρονται δίκαια;

20%

34%

Καθόλου

33%34%
27%
6%

56%

32%
17%

16%
2%

5%

Τα αδέλφια Οι δάσκαλοι/-ες Οι συμμαθητές/- Οι άνθρωποι που
τριες έρχεσαι σε επαφή

Συνήθως όχι
Κάπου- κάπου
Συνήθως ναι
Ναι, πάντοτε

Ποτέ

60%

Σπάνια

50%

Κάπου-κάπου

40%
8%

30%
20%

2% 1% 0%

10%
0%

1%

Σωματική βία (σε έχουν
χτυπήσει, σπρώξει κτλ.)
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0%
1%

10%
1%

Σεξουαλική παρενόχληση
(λεκτική ή σωματική)

2% 3% 1%
Λεκτική βία (βρισιές,
απειλές, εκφοβισμοί)

6%
2%
1% 0%
Προκαταλήψεις/ διακρίσεις
λόγω καταγωγής ή φύλου ή
σωματικής διάπλασης κτλ.

Συχνά
Πολύ συχνά
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Πίνακας 5: Έχεις υποστεί από συμμαθητή/-τρία σου-

Πίνακας 6: Έχεις υποστεί από μέλος της οικογένειάς σου ή από συγγενικό περιβάλλον 99%

90%

93%
84%

100%

70%

58%

Ποτέ

55%

70%
60%
50%
40%
30%
20%

24%

27%
8%

4%

4% 3%

10%
0%

85%

77%

80%

90%
80%

93%

94%

100%

Σωματική βία (σε έχουν
χτυπήσει, σπρώξει κτλ.)

10%
6% 4%

10%

1% 0% 1%

Σεξουαλική παρενόχληση
(λεκτική ή σωματική)

3%

2% 1%

Ποτέ

60%

Σπάνια

50%

Κάπου-κάπου

40%

Συχνά

30%

Πολύ συχνά

20%

Σπάνια
Κάπου-κάπου

10%
5%
2% 1%

10%
Λεκτική βία (βρισιές,
απειλές, εκφοβισμοί)

Προκαταλήψεις/ διακρίσεις
λόγω καταγωγής ή φύλου ή
σωματικής διάπλασης κτλ

0%

90%

2%2% 1%

5%

4%
1%1% 0%

0%

1%

Κλοπή (χρημάτων,
προσωπικών
πραγμάτων, ρούχων
κτλ).

70%

80%

45%

70%
60%

Ποτέ

50%

Σπάνια

40%

22%

30%

5%

20%
10%
0%

Πολύ συχνά
1%

Πίνακας 8: Σε ποιο βαθμό παρεμβαίνουν οι δάσκαλοιμε προσπάθειες
συμφιλίωσης/ τιμωρίες κ.ά., όταν συμβαίνου περιστατικά όπως
(κλοπές/ επιθέσεις/ βρισιές/ χτυπήματα) στο σχολείο σας;

97%

93%

93%

0%
1% 0% 0%

Σωματική βία (σε
Σεξουαλική
Λεκτική βία (βρισιές, Προκαταλήψεις/
έχουν χτυπήσει,
παρενόχληση
απειλές,
διακρίσεις λόγω
σπρώξει κτλ.) (λεκτική ή σωματική) εκφοβισμοί)
καταγωγής ή φύλου
ή σωματικής
διάπλασης κτλ

Πίνακας 7: Μερικές φορές οι μαθητές συμπεριφέρονται έτσι όπως περιγράφεται στις παρακάτω
προτάσεις. Πόσο συχνά κάνεις εσύ το ίδιο;
100%

Συχνά

16%

1%

Κάπου-κάπου
6%

6%

0% 1%

1% 0%

1% 1%

0%

1%

0% 1% 0%

20%

17%

Συχνά

9%

8%

Σπάνια

Κάπουκάπου

Πολύ συχνά

Αφαιρείς από τους άλλους Χτυπάς άλλους μαθητές/- Καταστρέφεις πράγματα/Καις/σκίζεις βιβλία. Γράφεις
διάφορα πράγματα που
τριες
έπιπλα σχολείου συνθήματα στους τοίχους
δεν σου ανήκουν (βιβλία,
εναντίων μαθητών ή άλλων
χρήματα, οπτικοακουστικό
προσώπων
υλικό κτλ).

Ποτέ

Συχνά Πολύ συχνά

Πίνακας 10: Πόσο συχνά ασχολείσαι με τα ακόλουθα;

Πίνακας 9: Εσύ σε ποιόν απευθύνεσαι συνήθως όταν γίνεσαι
θύμα μιας σωματικής ή λεκτικής επίθεσης, κλοπής κτλ.;

60%
60%

46%
35%

50%

77%

33%

40%

60%

30%

44%
31%

11%

3%

Στο
Στους Στους
Στην Σε κανένα Άλλο
διευθυντήδασκάλουςγονείς σουπαρέα/ σε
φίλους σου

10%
0%

23%

19%

20%

7%

30%

28%

8%
2%
Διαβάζεις βιβλία,
εφημερίδες/ περιοδικά
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2% 2%
Αθλείσαι

14%
9%

31%

29%
24%
19%
10%

20%

23%
13%
7%
3%

«Σερφάρεις» στο Internet Ασχολείσαι με τη μουσική, το Βγαίνεις με φίλους/ες
θέατρο, το χορό, τον
κινηματογράφο κλπ.

Ποτέ
Σπάνια
Κάπου-κάπου
Συχνά
Πολύ συχνά
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Εκπαιδευτική Πολιτική και Καινοτομία
Κλειδαρά Μαρία
Νηπιαγωγός, med
marakiklei@gmail.com
Περίληψη
Τα τελευταία χρόνια διακριτή είναι μια μεταστροφή της επίσημης εκπαιδευτικής
πολιτικής του κράτους προς την παρακίνηση των εκπαιδευτικών μονάδων για την
ανάληψη καινοτόμων προγραμμάτων με σκοπό τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου
σχολείου που θα προάγει την καλλιέργεια των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα στο
μαθητή. Στην παρούσα εισήγηση γίνεται μια προσπάθεια να διερευνηθεί σε ποιο
βαθμό και μέσα σε ποιο πλαίσιο μπορεί μια σχολική μονάδα μέσω της
διαμόρφωσης της δικής της εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής να προωθεί
καινοτόμα προγράμματα χωρίς να παρακάμπτει το ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα
του σχολείου.
Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια διακριτή είναι μια μεταστροφή της επίσημης εκπαιδευτικής
πολιτικής του κράτους προς την παρακίνηση των εκπαιδευτικών μονάδων για την
ανάληψη καινοτόμων προγραμμάτων με σκοπό τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου
σχολείου που θα προάγει την καλλιέργεια των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα στο
μαθητή. Αναγνωρίζεται δε η θετική συμβολή, που πιθανά να φέρουν τέτοιου είδους
πρωτοβουλίες στην εκπαιδευτική μονάδα, ενώ την ίδια στιγμή αναγνωρίζεται
ολοένα και περισσότερο η δυνατότητα ύπαρξης τέτοιων πρωτοβουλιών βάση του
«Π.Δ. 419/74, που υπαγορεύει κανονισμούς και διαδικασίες μέσα από τις οποίες
νομιμοποιείται η αυτόνομη έκφραση των εκπαιδευτικών» (Αλμπέρτι, 1986). Το
μέσο επίτευξης είναι ο ίδιος ο προγραμματισμός που απαιτείται να διαμορφώνει
σήμερα η κάθε σχολική μονάδα, που προϋποθέτει μορφές συνεργασίας και
επικοινωνίας τόσο μέσα στα στενά πλαίσια της μονάδας όσο και έξω από αυτήν με
την ανάπτυξη κατάλληλων διαύλων επικοινωνίας με τις προϊστάμενες αρχές και
τους γονείς. Έτσι παρέχεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες στα εκπαιδευτικά
ζητήματα να λαμβάνουν αποφάσεις και να αναγνωρίζεται ο ρόλος τους στη
διαμόρφωση καλύτερων συνθηκών λειτουργίας των σχολικών μονάδων και των
προγραμμάτων μάθησης, όπου μέσα από τη διαδικασία αξιολόγησης θα
συμβάλλουν στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης. Τονίζεται επίσης η ανάγκη
υποστήριξης του έργου των εκπαιδευτικών μέσω της συνεχούς επιμόρφωσης και
κατάρτισης και ταυτόχρονα της αξιολόγησης, έτσι ώστε η κάθε καινοτομία να
αξιοποιείται σωστά και να ανταποκρίνεται σε σύγχρονες πηγές μάθησης.
Η διαμόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής από τη σχολική μονάδα
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Στο επίπεδο της κοινωνικής συμμετοχής στην εκπαίδευση ασκείται μία πολιτική από
το κράτος, σύμφωνα με τον οποίο προωθείται αποφασιστικά η αποκέντρωση και
εισάγεται ο δημοκρατικός προγραμματισμός στην παιδεία εξασφαλίζοντας
συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων στους εκπαιδευτικούς (Ε. Ζαμπέτα,1995).
Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής είναι η διαμόρφωση μιας νέας νοοτροπίας ως
προς τον τρόπο λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων, έτσι ώστε να είναι
αναγκαία για την κάθε σχολική μονάδα, όπως θεωρεί και ο Α. Ανδρέου (1999) να
συντάσσεται ένας εσωτερικός κανονισμός, που να ορίζει τη λειτουργία του
εκάστοτε σχολείου και ταυτόχρονα να έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί τον
τρόπο υλοποίησης των αποφάσεων.
Σε ένα τέτοιο πλαίσιο η εκπαιδευτική μονάδα με δύο τρόπους είναι δυνατό να
συμμετέχει στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής:
α. Κριτική πρόσληψη και υποδοχή της Εκπαιδευτικής πολιτικής: Η εκπαιδευτική
μονάδα θα πρέπει να εκμεταλλεύεται τις όποιες δυνατότητες έχει ή της
εκχωρούνται και να αξιολογεί κριτικά τις όποιες αποφάσεις. Παράλληλα, με
προτάσεις να είναι σε θέση να αποδέχεται ή να απορρίπτει εκείνες που
εξυπηρετούν καλύτερα τη λειτουργία της, επιζητώντας την καλύτερη κοινά
αποδεκτή λύση.
β. Διαμόρφωση «εσωτερικής» εκπαιδευτικής πολιτικής: Για να μπορεί το σχολείο να
ανταποκριθεί σε αυτό το νέο ρόλο που του αναγνωρίζεται από την κεντρική εξουσία
αποδίδοντας του έναν βαθμό αυτονομίας μέσω της θεσμοθέτησης συλλογικών
οργάνων, πρέπει να είναι σε θέση «να προγραμματίζει, εξειδικεύει την
εκπαιδευτική διαδικασία, οργανώνει επιμέρους εκπαιδευτικές εφαρμογές του
προγράμματος, επιλέγει τα διδακτικά μέσα, προγραμματίζει και εφαρμόζει τα
προγράμματα ενδο – σχολικής επιμόρφωσης και να αξιολογεί το έργο της»
(Μαλακούδης, 2005, σ. 25). Τα θέματα στα οποία η εκπαιδευτική μονάδα μέσω του
Σ. Δ. μπορεί να λάβει αποφάσεις και να διαμορφώσει τη δική της «εσωτερική»
εκπαιδευτική πολιτική είναι ως προς το αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, τη
διαδασκαλία, την εξουσία, την υλικοτεχνική υποδομή, την αξιοποίηση του
ανθρώπινου δυναμικού, το χρόνο και τους πόρους της σχολικής μονάδας
(Μαυρογιώργος, 1999, σ. 142 - 143).
Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου
Για το λόγο αυτό η κάθε εκπαιδευτική μονάδα έχει ανάγκη σύμφωνα με τον Α.
Αλμπέρτι (1986) από μια ευλυγισία του εκπαιδευτικού προγράμματος και τη
δυνατότητα μέσα στα πλαίσια μιας εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής να
διαμορφώσει έναν προγραμματισμό πιο ελαστικό και πιο ανοικτό που θα επιτρέπει
την εκμετάλλευση της εσωτερικής ενέργειας και δυναμικής του οργανισμού
προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί. Έτσι η κάθε σχολική
μονάδα θα αποτελεί πυρήνα του εκπαιδευτικού συστήματος, που θα
ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στην άσκηση της κεντρικής εκπαιδευτικής
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πολιτικής και ταυτόχρονα θα εξυπηρετεί μέσα από τη διαδικασία του «ελάχιστου
προγραμματισμού χωρίς στάδια» (Α. Αλμπέρτι, 1986) τη δική της εκπαιδευτική
πολιτική, δηλαδή τη δυνατότητα μιας στρατηγικής οργάνωσης των εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων μέσα στα σχολικά πλαίσια αφού πρώτα ορισθούν οι γενικοί και
ειδικοί μορφωτικοί στόχοι. Υπό το πρίσμα αυτό ο Σύλλογος Διδασκόντων πρέπει να
στηρίζεται σε μια νοοτροπία συμμετοχικής συνεργασίας, όπου μέσα από το
διάλογο, τη συναίνεση και τις δημοκρατικές διαδικασίες να ορισθεί ένας
προγραμματισμός, όπου ο κάθε εκπαιδευτικός θα είχε τη δυνατότητα, όπως
υποστηρίζει η Κουτσουβάνου (1996) να εξασκεί και να δοκιμάζει διαφορετικές
προσεγγίσεις επιλέγοντας εκείνος τη μεθοδολογία με την οποία θα δημιουργήσει
ένα δυναμικό, ζωντανό και ανθρώπινο περιβάλλον για τους μαθητές του. Δίνεται
έτσι στον κάθε εκπαιδευτικό η ευκαιρία να πειραματιστεί δημιουργικά γιατί όπως
υποστηρίζει και ο Hargreaves (1995) στόχος της εκπαίδευσης είναι η παροχή ίσων
και βελτιωμένων «ευκαιριών μάθησης» μέσα από τη βελτίωση της ποιότητας και
της ισότητας της εκπαίδευσης χωρίς να αποκλείονται και οι ευκαιρίες διδασκαλίας,
κάτι το οποίο μέχρι σήμερα αποκλειόταν από το υπάρχον αναλυτικό πρόγραμμα
αλλά και την έλλειψη ενημέρωσης των εκπαιδευτικών ότι μπορούσαν να
διαμορφώσουν το έργο τους όπως το οραματίζονταν, κάτι το οποίο φαίνεται να
αλλάζει με το νόμο , όπου μέσα από διαδικασίες αυτοαξιολόγησης η κάθε σχολική
μονάδα έχει τη δυνατότητα διαμόρφωσης του δικού της οράματος. Αναφέρει
σχετικά ο Hargreaves (1995) ότι το μεγαλύτερο μέρος των εκπαιδευτικών νιώθει
αποκλεισμένο καθώς το πλαίσιο διδασκαλίας και εξέλιξης δε χαρακτηρίζεται από
συνεργασία και συναδελφικότητα, αλλά από συγκεντρωτισμό, τυποποίηση και
ορθολογισμό βασισμένο στο περιεχόμενο και τους στόχους του αναλυτικού
προγράμματος, το οποίο αποτελεί το επακριβώς καθοριζόμενο αντικείμενο
διοικητικών εντολών. Αντίθετα θεωρείται, ότι η δημιουργία των προϋποθέσεων για
αλλαγή της επικρατούσας νοοτροπίας σε μία συνεργατική μορφή με κύριο άξονα το
διάλογο και τον προβληματισμό θα έθετε τις βάσεις για την επιτυχή εφαρμογή της
εκπαιδευτικής αλλαγής. Από τις ισχύουσες διατάξεις ο Σύλλογος Διδασκόντων έχει
την αρμοδιότητα να προγραμματίζει τις διδακτικές πράξεις και να οργανώνει τη
σχολική ζωή ανάλογα με τους πόρους που διαθέτει, τις εγκαταστάσεις, τον
εξοπλισμό σε συνάρτηση με το εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον της σχολικής
μονάδας, για τα οποία αναμφίβολα θα πρέπει να ενημερώνονται πρώτα οι
προϊστάμενες αρχές και έπειτα οι γονείς.
Η διαδικασία αυτή του προγραμματισμού δίνει την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς
να συμμετέχουν ενεργά στη λειτουργία της διοίκησης της σχολικής μονάδας με την
έκφραση ιδεών και πρωτοβουλιών όσον αφορά τη διδακτική πράξη. Η συμμετοχή
τους στις όποιες αποφάσεις αφορούν τη λειτουργία της σχολικής μονάδας δείχνει
σύμφωνα με τον Γ. Καμπουρίδη (2002) ότι αναγνωρίζεται και ενισχύεται το αίσθημα
ευθύνης παρέχοντας τους τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν στο έπακρο κάθε
πιθανότητα επιτυχίας. Οι εκπαιδευτικοί που λαμβάνουν πρωτοβουλίες, όπως
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υποστηρίζει και ο Hargreaves (1995) είναι πιο ενεργητικοί παρά παθητικοί, πιο
πρόθυμοι να μάθουν παρά αντιδραστικοί, πιο σοφοί και καταρτισμένοι παρά
ανεπαρκείς και τέλος πιο ποικίλοι και μοναδικοί παρά ομοιογενείς. Οργανώνοντας
λοιπόν έναν καινοτόμο προγραμματισμό με την παράλληλη ανάθεση στα μέλη του
Συλλόγου Διδασκόντων την ευθύνη να ασχοληθούν με θέματα που τους
ενδιαφέρουν και παρέχοντας τους τη δυνατότητα να προβούν σε καινοτομίες, χωρίς
να παρακάμψουν εντελώς το αναλυτικό πρόγραμμα αλλά να το αναπληρώσουν στα
σημεία εκείνα που επιδείκνυε αδυναμίες είναι δυνατό η εκπαιδευτική μονάδα να
είναι πιο αποτελεσματική στο έργο της, οι εκπαιδευτικοί πιο αφοσιωμένοι στο έργο
τους και στους στόχους που έθεσαν και οι γονείς και οι μαθητές πιο ικανοποιημένοι
από το εκπαιδευτικό έργο, ενώ το αναλυτικό πρόγραμμα θα ήταν πιο συμβατό με
τις σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας άρα και πιο λειτουργικό. Όταν λοιπόν μία
εκπαιδευτική μονάδα αποφασίζει να κάνει τον προγραμματισμό της και να
διαμορφώσει μία τέτοια εκπαιδευτική πολιτική που θα προωθεί και θα στηρίζει τις
καινοτομίες και τις πρωτοβουλίες του προσωπικού της, ο κάθε εκπαιδευτικός
ετοιμάζει ένα σχέδιο εργασίας, το οποίο και παρουσιάζει στους συναδέλφους του,
αναλύοντας ταυτόχρονα τις παιδαγωγικές αρχές που θα εφαρμόσει και τους
σκοπούς που επιδιώκει να πετύχει. Στη συνέχεια θα πρέπει να μελετηθεί η
συνάφεια της καινοτόμου ιδέας με το όραμα του σχολείου, όπως αυτό
διαμορφώθηκε από τους ίδιους πάλι εκπαιδευτικούς κατά την περίοδο της
αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου. Επόμενο στάδιο είναι η μελέτη του
χρόνου, ο οποίος θα πρέπει να αξιοποιηθεί όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται ώστε
μέσα στο ωρολόγιο πρόγραμμα να υπάρξει ένας ελάχιστος προγραμματισμός χωρίς
στάδια που θα περικλείει την καινοτομία που θέλει να εισάγει ο εκπαιδευτικός,
έχοντας όμως σα πρωταρχικό στόχο να εκπληρώσει τις ανάγκες της σχολικής
μονάδας. Ευθύνη του Συλλόγου Διδασκόντων είναι να αποτρέψει την ύπαρξη
φαινομένων όπως η απώλεια χρόνου και ύλης. Η ύπαρξη εσωτερικής εκπαιδευτικής
πολιτικής σημαίνει όμως και την ύπαρξη της αξιολόγησης και του ελέγχου
προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο έχουν πραγματοποιηθεί οι όποιοι στόχοι
είχαν τεθεί από τη συγκεκριμένη μονάδα. Μέσα από τη συζήτηση και τη
συνεργασία διαπιστώνεται η πορεία του έργου και όπου απαιτείται προτείνονται οι
αναγκαίες αλλαγές. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς θα χρειαστεί να
μελετηθούν νέες στρατηγικές και να υιοθετηθούν εκείνες που πραγματικά θα
βελτιώσουν τη διάδραση μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών. Τα αποτελέσματα του
ελέγχου αυτού δεν έχουν σα στόχο να πλήξουν τον εκπαιδευτικό σαν άτομο αλλά
να αξιολογήσουν τη διαδικασία και ταυτόχρονα να αποτρέψουν φαινόμενα
προσωπικής προβολής εις βάρος κάποιων άλλων συναδέλφων που έχουν
προσφέρει εξίσου στο έργο αυτό. Για το λόγο αυτό οποιαδήποτε καινοτομία θα
πρέπει να αξιολογείται, ώστε ο κάθε έλεγχος, σύμφωνα με την Ε. Ζαμπέτα (1995) να
στοχεύει στη συμμόρφωση και ενσωμάτωση του εκπαιδευτικού στις ισχύουσες
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διατάξεις και στις αρμοδιότητες που του παραχωρούνται και από την άλλη να έχει
ανταποδοτικό χαρακτήρα στη σχολική μονάδα.
Πρωτοβουλίες / Καινοτομίες στη σχολική μονάδα
Το ερώτημα όμως που τίθεται είναι, πώς η όποια πρωτοβουλία / καινοτομία θα
πάρει τη θέση που της αρμόζει στο χώρο της εκπαίδευσης και μέσα σε ποιο πλαίσιο
μπορεί μια εκπαιδευτική μονάδα να προωθήσει καινοτομίες χωρίς να παρακάμψει
το αναλυτικό πρόγραμμα, αλλά και να εξασφαλίσει την απελευθέρωση των
δημιουργικών δυνατοτήτων των ανθρώπων που εργάζονται στο σχολείο. Πρώτα
από όλα ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να αποτινάξει την αντίληψη που τον θέλει
πειθήνιο όργανο της κρατικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Αντίθετα η στελέχωση των
σχολικών μονάδων απαιτεί, κατά τον Hargreaves (1995), ένα εκπαιδευτικό δυναμικό
που να διαθέτει περισσότερες δεξιότητες και ευελιξία στις τεχνικές διδασκαλίας,
που γνωρίζει καλύτερα τη διδακτέα ύλη έτσι ώστε να βελτιώσει τις επιδόσεις των
μαθητών του.
Κι ενώ σήμερα δίνονται ευκαιρίες για ελεύθερη δράση των σχολικών μονάδων
μέσω των Συλλόγων Διδασκόντων παρατηρείται ότι, οι όποιες πρωτοβουλίες καινοτομίες εφαρμόζονται, είναι συμβατές με την εκπαιδευτική πολιτική που ισχύει
για όλη την εκπαιδευτική κοινότητα π.χ. να υλοποιούν προγράμματα σχολικών
δραστηριοτήτων σε συνάρτηση με το Αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου
Παιδείας και να το αναπροσαρμόζουν στις εκάστοτε τοπικές ανάγκες και
ιδιαιτερότητες της σχολικής τους μονάδας, αναδεικνύοντας τον ιδιαίτερο
χαρακτήρα του κάθε εκπαιδευτικού περιορισμού από περιοχή σε περιοχή και το
πόσο στενά συνδέεται η λειτουργία του σχολείου με το ευρύτερο κοινωνικό
σύνολο. Πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί βεβαίως έχουν συνηθίσει να λειτουργούν κάτω
από τη σίγουρη επίβλεψη που τους προσφέρει το Αναλυτικό Πρόγραμμα και πολύ
συχνά όπως ισχυρίζεται η Ε. Ζαμπέτα (1995) δεν κατανοούν ή αμφισβητούν τη
σημασία των διαδικασιών προγραμματισμού και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού
έργου. Φοβούνται ότι η ανάληψη πρωτοβουλιών από τη μια και η υποχρέωση
εκπλήρωσης όλων αυτών των στόχων του Αναλυτικού Προγράμματος από την άλλη
θα «ξοδέψει» το χρόνο τους διότι θα επιφορτισθούν με περισσότερες ευθύνες. Δεν
είναι λίγοι και εκείνοι που επιλέγουν να συνεχίσουν τη «διδακτέα ύλη στο καρότσι»
με την παρούσα μορφή της ακόμη κι αν παραδέχονται ότι ελαχιστοποιεί τη
δυνατότητά τους να επηρεάζουν τη διδακτέα ύλη και ότι σχετικά τους
αποδυναμώνει (Hargreaves, 1995). Ο φόβος προς το καινούριο φέρνει στασιμότητα
και αρκετές φορές προκαλεί συγκρούσεις και δυσαρέσκειες.
Από την άλλη δε λείπουν από μια εκπαιδευτική μονάδα και εκείνοι οι εκπαιδευτικοί
με όραμα και διάθεση προσφοράς, που μέσα από την εφαρμογή καινοτόμων
εκπαιδευτικών και διδακτικών μεθόδων, συμβάλλουν στη διάκριση της σχολικής
μονάδας τους σε κέντρο ενδιαφέροντος από αρκετούς ειδικούς της εκπαίδευσης να
παρακολουθήσουν στενά το έργο της και να λάβουν τα όποια αποτελέσματα αυτών
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των προσπαθειών σε μελλοντικές προσπάθειες διαμόρφωσης μιας νέας
εκπαιδευτικής πολιτικής. Ωστόσο τίθενται ορισμένα ερωτήματα αναφορικά με το τι
θεωρείται καινοτόμο και πώς μπορεί η όποια καινοτόμα πρωτοβουλία σε ένα
σφιχτό αναλυτικό πρόγραμμα να ευδοκιμήσει και σε δεύτερο πλάνο μέσα σε ποιο
πλαίσιο είναι κατοχυρωμένος ο εκπαιδευτικός ως άτομο και ως μέλος μιας
εκπαιδευτικής μονάδας να προωθεί καινοτόμες πρακτικές που θα διασφαλίζουν την
ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου. Καινοτόμο έργο σύμφωνα με τις αντιλήψεις
των εκπαιδευτικών, όπως προέκυψε από έρευνα που διεξήχθη το 2013 στα πλαίσια
διερεύνησης της Γενικής εκτίμησης του σχολείου στο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης
και στο οποίο συμμετείχαν 25 εκπαιδευτικοί ότι μια διαδικασία που χαρακτηρίζεται
από πρωτοτυπία, χρήση νέων διδακτικών μέσων και δράσεις που έχουν ως στόχο τη
σύνδεση του σχολείου με την κοινωνία και την εναρμόνιση με την εκάστοτε εποχή.
Σχετίζονται με την ανάληψη πρωτοβουλιών από πλευράς των εκπαιδευτικών, τον
εντοπισμό μετάδοσης της γνώσης και την επιλογή κατάλληλων πρακτικών. Για την
εκπόνηση και το σχεδιασμό ενός καινοτόμου προγράμματος είναι αναγκαίο να
εκπονούνται τα παρακάτω χαρακτηριστικά ως προς:
α. την κοινωνικοπολιτισμική διάσταση, η οποία διαφαίνεται από την αποτύπωση
του βαθμού ανάπτυξης συνεργατικών πλαισίων μάθησης μεταξύ εκπαιδευτικών και
μαθητών.
β. τη δι-υποκειμενική διάσταση, η οποία επιτυγχάνεται μέσω της δυναμικής των
ομάδων που διαμορφώνονται εντός της τάξης, όπου και δίνεται η ευκαιρία στο
κάθε νήπιο να εκφράζεται με όποιο τρόπο μπορεί.
γ. τη θεσμική διάσταση, η οποία αποτυπώνεται στο ρόλο που αναλαμβάνουν οι
μαθητές και οι εκπαιδευτικοί ως προς την υλοποίηση του προγράμματος.
δ. την επιστημολογική διάσταση, κατά την οποία αναδεικνύεται η έννοια της
"υποκειμενικότητας" του κάθε εμπλεκόμενου, καθώς του δίνεται η δυνατότητα να
συνδέσει το σχολικό βίωμα επεξεργασίας ενός θέματος με το εξωσχολικό βίωμα
που ήδη είχε καλλιεργηθεί από το οικογενειακό του περιβάλλον και αποτυπώνεται
καθημερινά από τη στάση του και την ιδεολογία του γύρω από διάφορα θέματα,
την ταυτότητά του και την ιστορία του ως άτομο.
ε. τη δικτύωση Σχολείου - Κοινωνίας με την παρουσίαση στο ευρύ κοινό, στην
εκπαιδευτική κοινότητα και στους γονείς και συγγενείς μαθητών ενός έργου
στ. την ενδο - σχολική επικοινωνία και συνεργασία με σκοπό την προαγωγή θετικού
κλίματος στο σχολικό περιβάλλον με απώτερο στόχο τη βιωσιμότητα του όλου
σχεδίου εργασίας και του τρόπου εργασίας και συνεργασίας σε ολόκληρη τη
σχολική μονάδα (Ιντζίδης, Καρατζόλα & Κολέζα, 2012).
Οι στόχοι των προγραμμάτων αυτών είναι συμβατοί με τους στόχους που
καθορίζονται στα ισχύοντα αναλυτικά προγράμματα ανά βαθμίδα αλλά κατά κύριο
λόγο διακρίνονται για ένα κλίμα συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων με το
σχολείο σε αρμονία. Επίσης αναπτύσσονται και καλλιεργούνται σχέσεις σε
ενδοσχολικό και εξωσχολικό επίπεδο και διαμορφώνονται διδακτικές πρακτικές πιο
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σύνθετες και πιο αποδοτικές για έναν μαθητή, αφού η διδασκαλία δεν είναι
υπόθεση ενός μόνο εκπαιδευτικού αλλά ολόκληρης κοινότητας. Σε τέτοιου είδους
προγράμματα δε μαθαίνουν μόνο οι μαθητές αλλά και οι εκπαιδευτικοί που
υιοθετούν νέους τρόπους διδασκαλίας και διδακτικών τεχνικών.
Παράγοντες που προωθούν/απωθούν την καινοτομία
Ωστόσο οι εκπαιδευτικοί νιώθουν ότι ο χρόνος τους είναι περιορισμένος και δεν
μπορούν να ανταποκριθούν στις νέες υποχρεώσεις που καλούνται καθημερινά να
αναλάβουν, καθώς το προσωπικό δεν επαρκεί τις περισσότερες φορές για να γίνει
ισομερής κατανομή ευθυνών, καθηκόντων και αρμοδιοτήτων. Από την άλλη
φοβούνται να αναλάβουν πρωτοβουλίες και συχνά επιδεικνύουν αδιαφορία για
κάθε τι καινούριο λόγω έλλειψης συνεργασίας, δημιουργίας ομάδων με βάση
φιλίες, ιδεολογικά και πολιτικά «πιστεύω» και κινήτρων από τη διεύθυνση του
σχολείου και τους άλλους συναδέλφους. Και το πιο σημαντικό από όλα λόγω
έλλειψης επιμόρφωσης πάνω σε θέματα Διοίκησης και Οργάνωσης του σχολείου,
ώστε να είναι σε θέση να αξιοποιούν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό και τις
αρμοδιότητες που τους εκχωρούνται αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό της σχολικής
μονάδας. Ο Γ. Μαυρογιώργος (2004) προτείνει την ύπαρξη ενός διαφορετικού
πλαισίου λειτουργίας, που θα στηρίζεται στις αρχές της συνεργασίας και της
ανάδειξης της αξιοποίησης όλων των μελών της. Το κατά πόσο μία πρωτοβουλία θα
γίνει αποδεκτή από την εκπαιδευτική κοινότητα εξαρτάται κατά τον Hargreaves
(1995) από τις συνθήκες μέσα στις οποίες οι πρωτοβουλίες για την εξέλιξη
επιτυγχάνουν ή αποτυγχάνουν. Αυτό σημαίνει, ότι ο κάθε εκπαιδευτικός έχει
ανάγκη άμεσης υποστήριξης και παρακίνησης τόσο μέσα στο εκπαιδευτικό
περιβάλλον που ζει και εργάζεται όσο και από την προϊστάμενη αρχή. Οι παραπάνω
προϋποθέσεις για την ύπαρξη των καινοτομιών στον εκπαιδευτικό χώρο
ενισχύονται και από τη δυνατότητα συνεχούς επιμόρφωσης και κατάρτισης των
εκπαιδευτικών πάνω στα νέα εξελικτικά δεδομένα που ισχύουν κάθε φορά.
Πρόκειται κατά τον Κ. Φασούλη (2004) για μία στρατηγική, η οποία πρέπει να είναι
συντονισμένη και συστηματική και να αποβλέπει στη σταθερή αναβάθμιση των
γνώσεων και των ικανοτήτων του εκπαιδευτικού δυναμικού.
Η ύπαρξη ενός τέτοιου περιβάλλοντος θεωρεί ο Hargreaves (1995) βοηθά να
αισθάνονται οι άνθρωποι της εκπαίδευσης τον έλεγχο μιας διαδικασίας αλλαγής,
την οποία έχουν επιλέξει ελεύθερα και αποδίδουν περισσότερο δημιουργικά από
όταν εξαναγκάζονται να συμμετέχουν σε τέτοιου είδους δραστηριότητες. Τα άτομα
θα πρέπει να πεισθούν για τις θετικές προεκτάσεις που θα έχει για τους ίδιους και
το εκπαιδευτικό έργο τους η διαμόρφωση της εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής
ανά σχολική μονάδα, καθώς θα παραμεριστεί ο φόβος του ελέγχου και της άσκοπης
κριτικής. Μέσω της επικοινωνίας οι εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα να
παίρνουν αποφάσεις και να επιλύουν καθημερινά εκπαιδευτικά προβλήματα που
τους αφορούν άμεσα καταφεύγοντας πολλές φορές σε καινοτόμες ιδέες που αν
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αξιοποιηθούν σωστά να βελτιώσουν τον τρόπο λειτουργίας της μονάδας και να
επιφέρουν καλύτερα μορφωτικά αποτελέσματα σε ένα διαρκώς ανταγωνιστικό
περιβάλλον. Αυτό θα επιτευχθεί ιδιαίτερα μέσα από το πραγματικό ενδιαφέρον
που θα αναπτύξουν οι εκπαιδευτικοί για τη μονάδα τους καθώς θα
ευαισθητοποιούνται στην επίλυση των προβλημάτων θετικά και οι όποιες
υποχρεώσεις αναλαμβάνουν θα στηρίζονται στην άποψη του Γ. Καμπουρίδη (2002)
ότι τελικώς πρέπει να πραγματοποιηθούν ως μέρος της δικής τους ευθύνης. Οι
πρωτοβουλίες / καινοτομίες σε μία σχολική μονάδα δεν έχουν ως άμεσο στόχο να
καταργήσουν το όποιο αναλυτικό πρόγραμμα επιβάλλεται από την ισχύουσα
κυβερνητική εκπαιδευτική πολιτική, αλλά αποτελούν μορφή έκφρασης των
εκπαιδευτικών για τους οποίους υποστηρίζει ο Hargreaves (1995) ότι όντως
χαράσσουν σχέδια με πολλούς τρόπους και τα σχέδια αυτά έχουν πραγματικές
επιπτώσεις στην αίθουσα. Ο κάθε εκπαιδευτικός είναι μια ξεχωριστή
προσωπικότητα με τις δικές του θεωρίες και πεποιθήσεις που επηρεάζουν κάθε
φορά τον τρόπο αντίληψης διδασκαλίας, τα σχέδια και τις πράξεις τους κάνοντας
μία σχολική μονάδα μοναδική. Αυτό που στην πραγματικότητα επιφέρει μια
καινοτομία πάνω στο αναλυτικό πρόγραμμα είναι ότι οι διάφοροι στόχοι του
αναλυτικού εμποτίζονται με την προσωπική σφραγίδα του κάθε εκπαιδευτικού. Κι
ενώ πολλές φορές φαίνεται ότι εισάγεται κάτι νέο δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας
σωστός προγραμματισμός, όπου σύμφωνα με τον Α. Αλμπέρτι (1986)
προσδιορίζονται οι διαφοροποιημένες διδακτικές πορείες για κάθε ενότητα,
ορίζονται το σχολικό ωράριο και η οργάνωση των χώρων, ώστε ακόμα και ο
αναγκαίος αυτοσχεδιασμός ορισμένων κινήσεων να βρίσκεται μέσα στα πλαίσια της
οργανικής εκπαιδευτικής στρατηγικής.
Αντί επιλόγου
Οι σχολικές μονάδες και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εκμεταλλευτούν το πλαίσιο
εκπαιδευτικής πολιτικής, όπως διαμορφώνεται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα
και να αξιοποιήσουν κάθε δυνατότητα, π.χ. τις προτάσεις του Υπουργείου Παιδείας
για το Κοινωνικό Σχολείο, τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Εκπαιδευτικά Δίκτυα
συνεργασίας, αλλά και προτάσεις του να διαμορφώνουν κατά 10% το αναλυτικό
τους πρόγραμμα, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις διαμόρφωσης
σύγχρονων σχολικών μονάδων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες δυνατότητες
που μπορεί να προσφέρει η εκπαίδευση στην κοινωνία. Όλοι άλλωστε
οραματίζονται μια παιδεία που να περικλείει μέσα της κάθε κοινωνική ομάδα, που
θα μπορεί να μαθαίνει και να ανταποκρίνεται κριτικά και δημιουργικά σε
μελλοντικές συνθήκες διαβίωσης. Εξάλλου οι κατά καιρούς πρωτοβουλίες που
πάρθηκαν από φωτισμένους εκπαιδευτικούς στο χώρο αυτό στάθηκαν η αφορμή
για αλλαγή και μεταρρύθμιση και ο κάθε προβληματισμός, η κάθε καινοτομία θα
πρέπει να γνωστοποιείται ευρύτερα και να αποτελέσει τη βάση μιας νέας
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προσέγγισης και αντιμετώπισης των εκπαιδευτικών θεμάτων από όλους όσους
σχετίζονται με αυτήν.
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Αναντιστοιχίες στα περιεχόμενα της εσωτερικής και εξωτερικής
μεταρρύθμισης: Το παράδειγμα του μαθήματος της Λογοτεχνίας στη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Κουντουρά Νικολίνα
Σχολική Σύμβουλος φιλολόγων Δυτικής Θεσσαλονίκης
Ε-mail:linakoun@yahoo.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην ελληνική βιβλιογραφία, στη συζήτηση για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση,
είναι καθιερωμένο να γίνεται η διάκριση ανάμεσα στην εξωτερική και εσωτερική
μεταρρύθμιση. Η εξωτερική καλύπτει την οργανωτική πλευρά της εκπαίδευσης. Η
εσωτερική αναφέρεται στις μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης, στην επιλογή των
περιεχομένων μάθησης και στη μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών, ώστε να
ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις. Στην παρούσα εισήγηση επιχειρείται η
ανίχνευση της ταυτότητας του μαθήματος της Λογοτεχνίας υπό το πρίσμα της
αναντιστοιχίας που παρατηρείται στα περιεχόμενα των εξωτερικών και εσωτερικών
μεταρρυθμίσεων οι οποίες ακολουθούν και καθορίζουν το μάθημα αυτό τα
τελευταία χρόνια. Για την εξέταση των αναντιστοιχιών εξετάζονται δύο
παραδείγματα: Η διδασκαλία της Λογοτεχνίας σύμφωνα με το Πιλοτικό Πρόγραμμα
και η διδασκαλία της Λογοτεχνίας σύμφωνα με το πρόγραμμα της Α΄ Λυκείου.
Εισαγωγή - Προβληματική
Στοχοθεσία, μέθοδος διδασκαλίας, περιεχόμενα μάθησης, αξιολόγηση, ρόλος της
βαθμολογίας για τη μετάβαση από τη μία βαθμίδα στην άλλη, όλα αποτελούν
εξίσου σημαντικά και καθοριστικά στοιχεία για τη σκιαγράφηση της ταυτότητας
ενός μαθήματος. Η πιθανή αναντιστοιχία μεταξύ των επιμέρους σημείων της
διδακτικής πρότασης δημιουργεί αντιφάσεις και ακυρώσεις αρχικών στόχων και
απομακρύνει από τη φιλοσοφία που διέπει τις διδακτικές του αρχές. Η παρούσα
εισήγηση λαμβάνει υπόψη της την παραπάνω προβληματική και την αξιοποιεί για
την ανίχνευση της ταυτότητας του μαθήματος της Λογοτεχνίας μετά από τις
προτάσεις για ανανέωση της διδακτικής του.
Κυρίως Σώμα
Το μάθημα της Λογοτεχνίας έγινε πολλές φορές σημαντικό πεδίο αντιπαραθέσεων
μέσα στην επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα. Μάθημα φορτισμένο
ιδεολογικά, αποτέλεσε πάντοτε σταθερό αλλά και παράδοξο εταίρο της
εκπαίδευσης στην ιστορική διαδρομή των 130 χρόνων του. Έντονες συζητήσεις που
συνδέθηκαν είτε με τη στοχοθεσία του, είτε με το γλωσσικό ζήτημα, είτε με τον
λογοτεχνικό κανόνα, είτε με όλα τα παραπάνω ζητήματα ανακινήθηκαν πολλές
φορές και σε διαφορετικές συγκυρίες 20. Την τελευταία τετραετία η συζήτηση για το
20

Για την ιστορία και την ταυτότητα του μαθήματος βλ. ενδεικτικά κατά χρονολογική σειρά:
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ίδιο μάθημα έχει μετακινηθεί και σε ένα ακόμη σημείο: Τον τρόπο διδασκαλίας
του. Υπενθυμίζω: Η συζήτηση για τη νέα διδακτική πρόταση ξεκίνησε το 2011, όταν
εφαρμόσθηκε το Πιλοτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη Λογοτεχνία σε πενήντα
περίπου Γυμνάσια όλης της χώρας (ΦΕΚ 97911/31-8-2011). Όπως είναι γνωστό, το
Πιλοτικό Πρόγραμμα βασίσθηκε σε νέες θεωρητικές, παιδαγωγικές και
μεθοδολογικές αρχές21. Στο πρόγραμμα αυτό βασίσθηκε και το πρόγραμμα
Λογοτεχνίας της Α΄ Λυκείου, από την ίδια σχολική χρονιά22. Η συζήτηση για τις
θεωρητικές, παιδαγωγικές και μεθοδολογικές αρχές των παραπάνω προγραμμάτων
έγινε σε συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά και είναι γνωστή στην εκπαιδευτική
κοινότητα23. Στην παρούσα εισήγηση η αναφορά στις παραπάνω διαφορετικές
διδακτικές πρακτικές για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας δεν γίνεται για να
επανεξετασθούν οι θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές που τις προσδιορίζουν,
αλλά για έναν άλλο λόγο: Για να ελεγχθεί η σημερινή ταυτότητα του μαθήματος της
Λογοτεχνίας υπό το πρίσμα των αναντιστοιχιών που παρατηρούνται στο
περιεχόμενο της εξωτερικής και εσωτερικής μεταρρύθμισης που ακολουθεί και
- Τζωρτζάκη, Φωτεινή (1960). «Το νεοελληνικό μάθημα στη Μέση Παιδεία». Αφιέρωμα στη μνήμη
του Μανόλη Τριανταφυλλίδη. Θεσσαλονίκη: τυπογραφείο Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών για
λογαριασμό του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών του Α.Π.Θ.
-Τόγιας, Βασίλειος(1988). Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στη Μέση Εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη:
Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών.
-Κουμπάρου-Χανιώτη, Χρυσάνθη(2000). Τα σχολικά εγχειρίδια των νεοελληνικών αναγνωσμάτων και
η ιδεολογία τους (1917-1977). Αθήνα: διδακτορική διατριβή.
-Κουντουρά, Νικολίνα (2006). Η Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στα εγχειρίδια τα
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (1884-1983). Η πρόσληψη και αναπλαισίωσή της στη διάρκεια ενός
αιώνα. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.
-Βαρελάς, Λάμπρος (2007). Η Νεοελληνική και μεταφρασμένη Λογοτεχνία στην ελλαδική
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (1884-2001). Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.
21
Για τις θεωρητικές, παιδαγωγικές και μεθοδολογικές αρχές του προγράμματος βλ. το
Πρόγραμμα Σπουδών για τη Διδασκαλία της Λογοτεχνίας στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση και τον
Οδηγό για τον Εκπαιδευτικό στο phtodentro.edu.gr/ebooks.edu.gr/2014/new/ps.php. Προγράμματα
Σπουδών, Συμπληρωματικά προς τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών.
22
Για τις Οδηγίες για τον Εκπαιδευτικό για τη διδασκαλία του μαθήματος στην Α΄ Λυκείου βλ.
Οδηγίες ΥΠΕΠΘ (Αρ.πρωτ.115376/Γ2/28-9-2012), καθώς και στο Αποστολίδου Βενετία, Κουντουρά
Νικολίνα, Χοντολίδου Ελένη(2013).Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Λογοτεχνίας στην
ου
Υποχρεωτική Εκπαίδευση. Πρακτικά 11 Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας (υπό
δημοσίευση).
23
Για τη συζήτηση και τις θέσεις γύρω από το νέο πρόγραμμα βλ.
- Αποστολίδου Βενετία, Κουντουρά Νικολίνα, Χοντολίδου Ελένη( 2013). Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών
ου
για το μάθημα της Λογοτεχνίας στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση. Πρακτικά 11 Διεθνούς Συνεδρίου
Ελληνικής Γλωσσολογίας (υπό δημοσίευση).
-Ελευθεριάδου, Σοφία (2012). Το μάθημα της Λογοτεχνίας στην Α΄ Λυκείου: Εφαρμογή και
Αξιολόγηση του Νέου Προγράμματος Σπουδών. Μεταπτυχιακή εργασία. Θεσσαλονίκη: Τμήμα
Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής, ΑΠΘ.
-Κεχαγιόγλου, Γιώργος. (2012). «Σκέψεις και προτάσεις για ένα ‘σχολείο αφοσιωμένων στη
λογοτεχνία μαθητών’». Φιλόλογος 148: 171-182.
-Παγανός, Γ.Δ. (2011). «Το νέο ΠΣ για τη Λογοτεχνία στην Α΄ Λυκείου». Φιλόλογος 146: 508-511.
-Παρίσης, Νικήτας (11). «Κειμενοκτόνες διδακτικές ‘καινοτομίες’. Το μάθημα της λογοτεχνίας στην Α΄
Λυκείου». Φιλόλογος 146: 512-518.
-Πεσκετζή, Μαρία (2012). «Το μάθημα της Λογοτεχνίας στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών της Α΄
Λυκείου». Φιλόλογος 148: 207-214.

-117-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων

καθορίζει το μάθημα αυτό. Η εξέταση του παραπάνω ζητήματος αποτελεί το
κεντρικό θέμα της παρούσας εισήγησης και περνώ στην εξέτασή του.
Πρώτα, όμως, πρέπει να εξετασθούν οι βασικοί όροι του θέματος και του πλαισίου
στο οποίο αυτό εγγράφεται. Πρόκειται για τους όρους εκπαιδευτική πολιτική,
εσωτερική και εξωτερική μεταρρύθμιση. Όπως σημειώνει ο ιστορικός της
εκπαίδευσης Ν. Τερζής (Τερζής 1993:9), εκπαιδευτική πολιτική και εκπαιδευτική
μεταρρύθμιση είναι όροι συναφείς . Όροι που κατά περίπτωση ενδέχεται να
δείχνουν είτε αλληλεπίδραση είτε δυσλειτουργική σχέση, είτε απουσία σχέσης. Στην
ελληνική βιβλιογραφία, στη συζήτηση για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, είναι
καθιερωμένο να γίνεται η διάκριση ανάμεσα στην εξωτερική και εσωτερική
μεταρρύθμιση (Τερζής, 1993: 13-22). Η εξωτερική μεταρρύθμιση συμπεριλαμβάνει
τη μεταβολή της σχολικής οργάνωσης, την τροποποίηση των σχολικών τύπων και
την αλλαγή της σχέσης που υπάρχει ανάμεσα στους τύπους των σχολείων και τον
τρόπο μετάβασης από τη μία σχολική βαθμίδα στην άλλη. Καλύπτει δηλαδή η
εξωτερική μεταρρύθμιση την οργανωτική πλευρά της εκπαίδευσης (σχολική
νομοθεσία, ίδρυση νέων σχολικών τύπων, κάθετη και οριζόντια διάρθρωση μεταξύ
τους, κτλ.). Η εσωτερική μεταρρύθμιση αναφέρεται αντίθετα στο βαθύτερο πυρήνα
της εκπαιδευτικής πραγματικότητας, αυτού δηλ. που συμβαίνει μέσα στο σχολείο,
πραγματικότητα την οποία και επιδιώκει να ανανεώσει24. Ως κύριες συνιστώσες
αυτού που ονομάστηκε «πυρήνας της εκπαιδευτικής πραγματικότητας»- και
επομένως ως βασικό περιεχόμενο της εσωτερικής μεταρρύθμισης- είναι δυνατόν
να θεωρηθούν: α)Η μεταρρύθμιση στην εσωτερική δομή του σχολείου (μέτρα
εσωτερικής διαφοροποίησης, μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης κτλ.), β)η
μεταρρύθμιση στην επιλογή των μορφωτικών αγαθών και των περιεχομένων
μάθησης (προγράμματα και διδακτικά βιβλία κτλ.), γ) η μεταρρύθμιση στην
εκπαίδευση και στη μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών, ώστε να ανταποκριθούν
στις νέες απαιτήσεις που προκύπτουν από το α και β. Όπως ήδη σημειώθηκε, η
εξέταση της ταυτότητας κάθε μαθήματος,- και όχι μόνο της Λογοτεχνίας-, απαιτεί τη
συνεξέταση όλων των σημείων που καθορίζουν το περιεχόμενο της εσωτερικής και
εξωτερικής μεταρρύθμισης. Η αναντιστοιχία μεταξύ επιμέρους σημείων δημιουργεί
αντιφάσεις και ακυρώσεις αρχικών στόχων του μαθήματος και απομακρύνει από τη
φιλοσοφία που διέπει τις διδακτικές αρχές. Χρήσιμη είναι εδώ η παρατήρηση για
το στοιχείο της αξιολόγησης: «Η παράλειψη προσδιορισμού του τρόπου
αξιολόγησης των μαθητών, όταν σχεδιάζεται ένα πρόγραμμα διδασκαλίας, ή η

24

Τερζής, Νίκος (1993). Εκπαιδευτική Πολιτική και Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση. Θεσσαλονίκη:
Κυριακίδης, σσ.13-24. Για το περιεχόμενο των όρων είναι η χρήσιμη η παρατήρηση του συγγραφέα:
«Πρέπει να υπογραμμιστεί, πάντως, πως η διάκριση ανάμεσα στην εξωτερική και εσωτερική
μεταρρύθμιση υπηρετεί λόγους επιστημονικής συστηματικής και- από ορισμένη σκοπιά- είναι
πλασματική, γιατί οι δύο αυτές όψεις της μεταρρύθμισης συνήθως αλληλοπροσδιορίζονται στενά
όπως η μορφή και το περιεχόμενο» (σ.14).
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γενικότερη υποτίμηση της αξιολόγησης είναι από παιδαγωγική και πολιτική άποψη
λάθος» (Β.Αποστολίδου, Β.Καπλάνη, Ε.Χοντολίδου 2000: 53).
Τα δύο παραδείγματα που ακολουθούν από το μάθημα της Λογοτεχνίας, η
διδασκαλία της Λογοτεχνίας σύμφωνα με το Πιλοτικό Πρόγραμμα στα Πιλοτικά
Γυμνάσια και η διδασκαλία της Λογοτεχνίας σύμφωνα με το πρόγραμμα της Α΄
Λυκείου, αξιοποιούν την παραπάνω προβληματική, προκειμένου να
σκιαγραφήσουν την σημερινή ταυτότητα του μαθήματος. Πρώτα για το Πιλοτικό
Γυμνάσιο: Υπενθυμίζω αρχικά κάποια σημεία από τις θεωρητικές και παιδαγωγικές
αρχές του προγράμματος 25.
Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών είναι δομημένο έτσι ώστε να συνθέτει μια ποικιλία
κειμένων, μικρών και μεγάλων, σε διδακτικές ενότητες με σαφή σκοποθεσία και
δραστηριότητες για τους μαθητές.
Η μεθοδολογική προσέγγιση βασίζεται σε δύο παιδαγωγικές μεθόδους: τη
διδασκαλία σε ομάδες και τη μέθοδο project. Και οι δύο είναι μαθητοκεντρικές
μέθοδοι διδασκαλίας, καλλιεργούν τη συνεργασία, την ομαδικότητα.
Οι ενότητες προσεγγίζονται σε τρεις φάσεις: Στη φάση της κυρίως ανάγνωσης
αποκτά ιδιαίτερη σημασία η ομαδική εργασία, η οποία οργανώνεται ως εξής: η τάξη
χωρίζεται σε ομάδες και κάθε ομάδα αναλαμβάνει να διαβάσει και να παρουσιάσει
ένα διαφορετικό κείμενο. Έτσι μπορεί να επιτευχθεί μια διαφοροποιημένη
διδασκαλία.
Οι εργασίες που συνοδεύουν την παρουσίαση του κειμένου σχετίζονται
στενότερα ή ευρύτερα με το κείμενο. Ενδεικτικά: Οι εργασίες ζητούν από τους
μαθητές να περιγράφουν και να ερμηνεύουν την εποχή, το κοινό και τις συνθήκες
παραγωγής ενός έργου, να διατυπώνουν προτάσεις και πιθανές λύσεις για τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ήρωες, όσο και για τις επιλογές που πρέπει να
πραγματοποιήσουν, να συγκρίνουν κείμενα (λογοτεχνικά και οπτικο-ακουστικά,
πεζά και ποιητικά) ως προς έναν παράγοντα (π.χ. κοινή θεματική). Άλλες εργασίες
αναπτύσσουν δεξιότητες εικονοποίησης και δραματοποίησης λογοτεχνικών
κειμένων, και αντίστροφα, λεκτικοποίησης οπτικο-ακουστικών κειμένων.
Εκείνο που συστήνει με έμφαση το νέο ΠΣ είναι η ένταξη λογοτεχνικών βιβλίων
στην καθημερινή πρακτική του σχολείου. Είναι ένα βήμα προς την κατεύθυνση της
αλλαγής της σχέσης με το βιβλίο.
Στο Πρόγραμμα Σπουδών, η συγγραφική ομάδα καταθέτει αναλυτικά τις προτάσεις
της για την αξιολόγηση της Λογοτεχνίας σύμφωνα με το Πιλοτικό Πρόγραμμα.
Ενδεικτικά: «Πολύ συχνά δεν γίνεται κατανοητό ότι η αξιολόγηση στο μάθημα της
Λογοτεχνίας είναι μια παιδαγωγική και όχι μια φιλολογική διαδικασία. Στο μάθημα
της Λογοτεχνίας αξιολογούμε την πορεία και την εξέλιξη των μαθητών και
μαθητριών μας από τη στιγμή που αρχίσαμε τη διδασκαλία μας.… Η αξιολόγηση
γίνεται στη βάση της παραγωγής προσωπικού λόγου για το κείμενο ή για το θέμα
25

Αναλυτικά για τις θεωρητικές, μεθοδολογικές και παιδαγωγικές αρχές του Προγράμματος, ό. π.,
σημ. 2.
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για το οποίο μιλά το κείμενο και απομακρύνεται από τη λογική του σωστού/λάθους
ή της αναπαραγωγής έτοιμων απαντήσεων που βρίσκονται στα κάθε είδους
βοηθήματα που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Ειδικότερα για τις γραπτές εξετάσεις
στο τέλος της σχολικής χρονιάς, η συγγραφική ομάδα απαντώντας στο ερώτημα:
«Θα αλλάξει ο τρόπος εξέτασης των μαθητών στη διάρκεια της χρονιάς και στις
τελικές εξετάσεις;» δίνει την εξής απάντηση: «Η αξιολόγηση των μαθητών
αντιστοιχεί στη σκοποθεσία και στο περιεχόμενο του Προγράμματος Σπουδών.
Επομένως, δεν είναι δυνατόν να εξετάζουμε τους μαθητές στη Λογοτεχνία με τον
τρόπο που το κάναμε έως τώρα. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς οι μαθητές
αξιολογούνται με βάση τις ατομικές και ομαδικές εργασίες όπως περιγράφονται στο
Προγράμματος Σπουδών και στα προτεινόμενα σενάρια. Στο τέλος της χρονιάς
εξετάζονται σε άγνωστο κείμενο, ομόθεμο ή ομοειδές με αυτά που διάβασαν και με
ερωτήσεις ανάλογες με τις δραστηριότητες που δούλεψαν κατά τη διάρκεια της
χρονιάς»26.
Η πρόταση αξιολόγησης από τη συγγραφική ομάδα, όπως παρουσιάσθηκε πιο
πάνω, υποστηρίζει το αυτονόητο. Την αξιολόγηση των μαθητών όπως αντιστοιχεί
στη σκοποθεσία και στο περιεχόμενο του Πιλοτικού Προγράμματος. Όμως, όπως
είναι γνωστό στην εκπαιδευτική κοινότητα, ο τρόπος αξιολόγησης των μαθητών των
Πιλοτικών Σχολείων στις τελικές εξετάσεις παραμένει ίδιος με αυτόν των μαθητών
όλων των άλλων σχολικών μονάδων. Συνεπώς, η τυπολογία των ερωτήσεων στις
τελικές εξετάσεις ζητά από τους μαθητές των Πιλοτικών να εξετασθούν σε ό,τι ζητά
η τυπολογία των ερωτήσεων και στα μη πιλοτικά σχολεία, ακολουθώντας τις
οδηγίες του Π.Δ. 319/2000(ΦΕΚ261/27-11-2000), δηλαδή ερμηνευτικές ερωτήσεις,
περίληψη, χωρισμό ενοτήτων, γραφή πλαγιότιτλων, αναγνώριση σχημάτων λόγου
και, βεβαίως, αξιολογικές κρίσεις επί του διδαγμένου κειμένου.
Το εύλογο ερώτημα που προκύπτει: Οι αλλαγές στη σκοποθεσία του μαθήματος
της Λογοτεχνίας σύμφωνα με το Πιλοτικό Πρόγραμμα, οι αλλαγές στην επιλογή
μορφωτικών αγαθών και περιεχομένων μάθησης, οι αλλαγές στις μεθόδους
διδασκαλίας καθορίζουν και ανανεώνουν αποτελεσματικά την ταυτότητα του
μαθήματος, εάν δεν συνοδεύονται από υποχρεωτική αλλαγή στο νομοθετικό
πλαίσιο που καθορίζει και τον τρόπο αξιολόγησης του μαθήματος; Ή, μήπως στην
περίπτωση αυτή, η διαφοροποίηση στην τυπολογία των θεμάτων κατά την
αξιολόγηση επιβάλλει περιορισμούς στη στοχοθεσία, υπονομεύοντας και
ακυρώνοντας, εντέλει, τη φιλοσοφία του μαθήματος;
Για να προκαταβάλω την απάντηση, υπενθυμίζω πως τόσο η παιδαγωγική
βιβλιογραφία, όσο και η διδακτική εμπειρία απαντούν στα ερωτήματα αυτά
υπογραμμίζοντας την ανάγκη να βρίσκονται σε πλήρη αντιστοιχία όλα τα δομικά
26

Για την υποστήριξη της συνάφειας των δομικών στοιχείων της διδασκαλίας βλ. Β. Αποστολίδου -Β.
Καπλάνη -Ε. Χοντολίδου (2000). Διδάσκοντας Λογοτεχνία στο σχολείο. Δαρδανός: Τυπωθήτω, σσ.3765 και Πρόγραμμα Σπουδών για τη Διδασκαλία της Λογοτεχνίας, Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό, ό.π.
σσ.6-10. Για την αξιολόγηση των μαθητών στις τελικές εξετάσεις βλ. την άποψη της συγγραφικής
ομάδας στο ίδιο, σσ. 73-74, 99-100.
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στοιχεία στην οργάνωση μίας διδασκαλίας. (Β.Αποστολίδου,2000 ό. π.: 45- 60 ,
Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας και της
Λογοτεχνίας, ό.π. σσ.4-5, Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό, 2014,σσ.6-10). Αυτό
σημαίνει πως οι γνωστικοί και παιδαγωγικοί στόχοι του μαθήματος, οι
αναμενόμενες δεξιότητες, η μέθοδος και τα στάδια διδασκαλίας καθώς και η
αξιολόγηση του μαθήματος, πρέπει να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται με
συνέπεια, ακολουθώντας έναν ενιαίο σχεδιασμό. Κάθε αναντιστοιχία θα
δημιουργήσει προβλήματα, θα αποπροσανατολίσει τους εμπλεκόμενους στη
διδακτική διαδικασία, και εν τέλει θα αλλοιώσει τα χαρακτηριστικά της διδακτικής
πρότασης. Ο συγκριτικός πίνακας εις επίρρωσιν:
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΓΥΜΑΝΣΙΩΝ

Άγνωστο κείμενο/α
ομοειδές ή ομόθεμο
με τα εξετασθέντα στην τάξη
«Αναμέτρηση» με το άγνωστο
κείμενο
Απομάκρυνση από τη λογική του
Σωστού/Λάθους
Ενδεικτικές εργασίες αξιολόγησης:
Να διατυπώνουν προτάσεις και
πιθανές λύσεις για τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν οι ήρωες.

Γνωστό κείμενο, διδαγμένο
Αναπαραγωγή
διδαγμένων
απαντήσεων
Σύνταξη
με
τη
λογική
του
Σωστού/Λάθους.
Ενδεικτικές εργασίες αξιολόγησης:
Χωρισμός ενοτήτων

Να «συνομιλούν» με τους ήρωες.

Πλαγιότιτλοι ενοτήτων
Απαντήσεις
σε
ερωτήσεις
κατανόησης του εγχειριδίου.

Να αλλάζουν το τέλος μίας ιστορίας.

Αναγνώριση σχημάτων λόγου

Να συγκρίνουν κείμενα.
Να ασκούνται στην εικονοποίηση.
δραματοποίηση, λεκτικοποίηση του
κειμένου.
Ζητούμενα κατά την αξιολόγηση:
Αυτενέργεια, δημιουργική γραφή

Χαρακτηρισμός προσώπων
Σχολιασμός ιδεών, αξιών, κλπ.
Ζητούμενα κατά την αξιολόγηση:
Επανάληψη συγκεκριμένης γνώσης

Ανεξάρτητα από την αυταξία της στοχοθεσίας και της τυπολογίας των ερωτημάτων
και στα δύο Αναλυτικά Προγράμματα, το ερώτημα της παρούσας εισήγησης
παραμένει: Η αναντιστοιχία στοχοθεσίας και αξιολόγησης υπονομεύει την
ταυτότητα της νέας διδακτικής πρότασης; Η απάντηση προκύπτει από την
καθημερινή επικοινωνία με εκπαιδευτικούς. Μετά από τρία χρόνια εφαρμογής, η
ταυτότητα του μαθήματος δεν είναι ξεκάθαρη, αλλά κινείται ανάμεσα σε δύο
-121-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων

πόλους, ανάμεσα στο παλιό και το νέο πρόγραμμα, με βαθμό διακύμανσης
ανάλογο, κυρίως, με τις επιλογές του εκπαιδευτικού, οι οποίες, επίσης, εξαρτώνται
από ένα πλήθος παραγόντων (ιδιαίτερες σπουδές, γενικό παιδαγωγικό κλίμα του
σχολείου, ιδιαίτερη σχέση με τους μαθητές και τους γονείς, απαιτήσεις των
εμπλεκομένων για ευθυγράμμιση των στόχων, των δεξιοτήτων και της αξιολόγησης
των μαθητών, ακόμη και στην υποχρεωτική εκπαίδευση). Ευτυχή παραδείγματα
απόλυτης ή ικανοποιητικής αξιοποίησης των αρχών του Πιλοτικού υπάρχουν πολλά
και σημαντικά, εντούτοις, η προβληματική παραμένει, εφόσον μας ενδιαφέρει το
σύνολο της εφαρμογής27.
Ανάλογες παρατηρήσεις για την αναντιστοιχία του περιεχομένου της εσωτερικής
μεταρρύθμισης μπορούν να κατατεθούν και κατά την εξέταση του προγράμματος
της Λογοτεχνίας για την Α΄ Λυκείου. Υπενθυμίζω πως το πρόγραμμα αυτό
σχεδιάσθηκε σύμφωνα με το πρόγραμμα των Πιλοτικών και ακολουθεί τις ίδιες
θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές28. Σημειώνω από τις βασικές Οδηγίες προς
τους εκπαιδευτικούς για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας στην Α΄ Λυκείου:
Η διδασκαλία οργανώνεται με βάση τις αρχές του μαθητοκεντρικού μαθήματος
με έμφαση στην ανακαλυπτική μάθηση και ομαδική εργασία.
Επιδιώκεται η αναμέτρηση του μαθητή με το άγνωστο κείμενο.
Προτείνεται η χρήση πολλών κειμένων από πολλές πηγές.
Η διδακτική ενότητα σχεδιάζεται ως project.
Η διδασκαλία της Λογοτεχνίας απομακρύνεται από τη λογική κείμενο ανά
διδακτική ώρα.
Η εργασία πρέπει να αναπτύσσεται σε φάσεις με διακριτή στοχοθεσία.
Βασικός στόχος της εργασίας είναι η αυτενέργεια του μαθητή και η κατάθεση
προσωπικού λόγου για το κείμενο, καθώς και η
έμφαση στην παραγωγή πρωτότυπου υλικού.
Όπως είναι γνωστό, στην περίπτωση της Λογοτεχνίας της Α΄ Λυκείου, η αλλαγή του
Αναλυτικού Προγράμματος συνοδεύθηκε από αλλαγή και στον τρόπο αξιολόγησης
με ανάλογο ΦΕΚ ήδη από την πρώτη σχολική χρονιά εφαρμογής του. Με την
νομοθετική αυτή ρύθμιση υπήρξε συμφωνία σε όλα τα δομικά στοιχεία κατά την
οργάνωση της διδασκαλίας. Οι γνωστικοί και παιδαγωγικοί στόχοι του μαθήματος,
οι αναμενόμενες δεξιότητες, τα περιεχόμενα, η μέθοδος και τα στάδια διδασκαλίας
καθώς και η αξιολόγηση σχεδιάστηκαν επί χάρτου με συνέπεια, ακολουθώντας
έναν ενιαίο σχεδιασμό. Παρόλα αυτά, η καθημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα

27

Παραδείγματα εφαρμογής διδακτικών σεναρίων για το μάθημα της Λογοτεχνίας σύμφωνα με το
Πιλοτικό Πρόγραμμα παρουσιάσθηκαν στην Ημερίδα του Πειραματικού Γυμνασίου του Α.Π.Θ. στις
20 -12-2014. Για ανάλογα παραδείγματα βλ. Αποστολίδου Β. ,Ν. Κουντουρά, Ε. Χοντολίδου,ό.π.
28
Για τη διδασκαλία του μαθήματος της Λογοτεχνίας της Α΄ Λυκείου, βλ. Οδηγίες για τον
Εκπαιδευτικό ΥΠΕΠΘ, αρ.πρωτ.115376/Γ2 28-9-2012 και για την αξιολόγηση του μαθήματος ΦΕΚ
97/27-4-2012.
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δεν επαλήθευσε το σύνολο αυτών των αλλαγών στο πεδίο29. Ένας καθοριστικός
παράγοντας που ευθύνεται για την αναντιστοιχία, υπήρξε η έλλειψη συστηματικής
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, ώστε να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις που
προέκυψαν από τις παραπάνω αλλαγές. Οι επιμορφωτικές προσπάθειες που έγιναν
ήταν λίγες και όσο κι αν βασίσθηκαν στην εργατικότητα και τις καλές προθέσεις δεν
μπόρεσαν να ξεπεράσουν την εγγενή αδυναμία κάθε αποσπασματικής ενέργειας.
Στην περίπτωση, λοιπόν, της Α΄ Λυκείου η μη τήρηση μίας παραμέτρου, της
παραμέτρου που ονομάζεται «έλλειψη επιμόρφωσης», και συνιστά στοιχείο των
εσωτερικών μεταρρυθμίσεων υπονόμευσε, επίσης, και ακύρωσε σε πολλές
περιπτώσεις τη νέα διδακτική πρόταση του νέου προγράμματος. Ένας δεύτερος
λόγος που ευθύνεται, επίσης, για την αναντιστοιχία των στόχων του προγράμματος
και της εφαρμογής του, στάθηκε και η απροθυμία αρκετών σχολικών μονάδων να
δημιουργήσουν ωρολόγια προγράμματα με συνεχόμενο δίωρο μάθημα για τη
Λογοτεχνία, προκειμένου να τηρηθούν οι προϋποθέσεις που απαιτεί η διδασκαλία
με μέθοδο project. Ο παράγοντας φαίνεται αμελητέος για έναν εξωτερικό
παρατηρητή, εντούτοις η διδακτική εμπειρία αποδεικνύει καθημερινά πως η
ομαδική εργασία που βασίζεται στην ανακαλυπτική μάθηση και στο
μαθητοκεντρικό σχεδιασμό δεν μπορεί να λειτουργήσει με τους όρους της τυπικής
σαραντάλεπτης διδασκαλίας. Ο συγκριτικός πίνακας αναδεικνύει τις αναντιστοιχίες:
ΝΕΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
Η ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΤΗΝ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
ΣΤΗΝ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Ομαδοσυνεργατική εργασία,
Δασκαλοκεντρικό,
μέθοδος PROJECT
κειμενοκεντρικό μοντέλο
Mονάδα οργάνωσης το τρίμηνο
Μονάδα οργάνωσης η διδακτική ώρα
Εργασία σε φάσεις
Δεν διακρίνονται φάσεις εργασίας
με διακριτή στοχοθεσία
Αναμέτρηση με το άγνωστο/α κείμενο
Γνωστό κείμενο από το εγχειρίδιο
Κατά την αξιολόγηση:
Λιγότερες εργασίες και ευκαιρίες για
Παραγωγή προσωπικού λόγου για το παραγωγή προσωπικού λόγου με
κείμενο π.χ. Στην ενότητα για τα φύλα
«δημιουργική» γραφή
ü μετατροπή κειμένου από
αφηγηματικό σε θεατρικό,
ü βιβλιοπαρουσίαση ως
«διαφήμιση»
ü Κριτική σε κριτική
Κατά την αξιολόγηση:
Λιγότερες
ευκαιρίες
για
Συγκριτική
ανάγνωση
ποιητικών συν/ανάγνωση
κειμένων

29

Το πρόγραμμα της Α΄ Λυκείου στη Λογοτεχνία δεν έχει αποτιμηθεί συνολικά, έχει, όμως,
εκπονηθεί μία μεταπτυχιακή εργασία. βλ. Ελευθεριάδου, Σοφία( 2012).
Το μάθημα της Λογοτεχνίας στην Α΄ Λυκείου: Εφαρμογή και Αξιολόγηση του Νέου Προγράμματος
Σπουδών. Μεταπτυχιακή εργασία. Θεσσαλονίκη: Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής, ΑΠΘ.
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Μετά τη διετή εφαρμογή του νέου προγράμματος για τη Λογοτεχνία στην Α΄
Λυκείου, μία νέα εξωτερική μεταρρύθμιση διαφοροποίησε τα χαρακτηριστικά του
μαθήματος. Το Σεπτέμβριο του 2013 ψηφίστηκε και ίσχυσε για μία σχολική χρονιά ο
νόμος για το Νέο Λύκειο30 ο οποίος, ρυθμίζοντας εκ νέου τον τρόπο μετάβασης των
μαθητών από τη μία βαθμίδα εκπαίδευσης στην άλλη, προέβλεπε την εξέτασή τους
με βάση την Τράπεζα Θεμάτων στην Α΄ Λυκείου. Υπενθυμίζω πως η μετάβαση των
μαθητών από τη μία βαθμίδα στην άλλη συνιστά στοιχείο των εξωτερικών
μεταρρυθμίσεων, ενώ η μεταρρύθμιση στην εσωτερική δομή του σχολείου
(μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης , μεταρρύθμιση στην επιλογή των μορφωτικών
αγαθών και των περιεχομένων μάθησης, προγράμματα και διδακτικά βιβλία κτλ.)
συνιστά στοιχείο των εσωτερικών μεταρρυθμίσεων. Το θέμα της τράπεζας , τόσο
για την επίδρασή της στον συνολικό σχεδιασμό της διδασκαλίας, όσο και για τα
χαρακτηριστικά της τυπολογίας των θεμάτων που συμπεριέλαβε μπορεί να
αποτελέσει αντικείμενο αυτόνομης πραγμάτευσης, σημειώνω, όμως, εδώ μόνο
κάποια ενδεικτικά σημεία που οδήγησαν επίσης σε αναντιστοιχίες.
Στο πρόγραμμα της Λογοτεχνίας βασικός στόχος ήταν η συνανάγνωση κειμένων
στην τάξη, η ομαδική και η ατομική συνάντηση του μαθητή με άγνωστο/α
κείμενο/α, η αυτενέργεια, η δημιουργική γραφή, σε καμία περίπτωση η
απομνημόνευση και η μετατροπή του μαθήματος σε πεδίο ανάδειξης και
αναπαραγωγής έτοιμων γνώσεων. Η τράπεζα θεμάτων, την μία χρονιά της
εφαρμογής της, άλλαξε σε μεγάλο βαθμό βασικούς στόχους του μαθήματος της
Λογοτεχνίας για προφανείς λόγους. Πρώτος και σημαντικός λόγος στάθηκε η
ανάγκη διαφορετικής διαχείρισης του διδακτικού χρόνου και η ανάγκη για
παρακολούθηση περισσότερων θεμάτων της τράπεζας σε βάρος της αυτενέργειας
των μαθητών. Η σύγκριση κειμένων, η ομαδική εργασία στην τάξη, η διατύπωση
προσωπικού λόγου για το κείμενο, όπως ήδη σημειώθηκε, αποτελούν χρονοβόρες
διαδικασίες και ανεπίτρεπτη πολυτέλεια υπό την πίεση του διδακτικού χρόνου. Για
το λόγο αυτό παραγκωνίσθηκαν βασικές αρχές του νέου προγράμματος. Επίσης, ο
προσανατολισμός της τράπεζας στην αξιολόγηση του μαθητή, γεγονός που
επηρέαζε την βαθμολογία ακόμη και για την εισαγωγή του στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση, άλλαξε τα χαρακτηριστικά του μαθήματος. Διαφοροποιήσεις υπό το
πρίσμα της τράπεζα προέκυψαν και από την τυπολογία των θεμάτων. Αν και, όπως
σημειώθηκε, αυτό αποτελεί θέμα αυτόνομης πραγμάτευσης, σημειώνω ενδεικτικά
κάποιες παρατηρήσεις: Ακύρωση της συνανάγνωσης ποιητικών κειμένων,
υπερβολές στους γνωστικούς στόχους (αναγνώριση ποιητικών μέτρων, χειρισμός
του στίχου στον Κάλβο), απομάκρυνση ερωτήσεων με βάση τη δημιουργική γραφή
στην ενότητα των φύλων.
Τελικές διαπιστώσεις-προτάσεις
Η τράπεζα σήμερα δεν ισχύει, εντούτοις οι άλλες παρατηρήσεις διατηρούν και
σήμερα την ισχύ τους. Υπάρχει αναντιστοιχία στους στόχους ,τη μεθόδευση
30

Για το «Νέο Λύκειο»,βλ.Ν.4186/ΦΕΚ193/17-9-2013.
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διδασκαλίας και την αξιολόγηση της Λογοτεχνίας στα Πιλοτικά σχολεία,
αναντιστοιχίανστην προτεινόμενη μεθόδευση και την επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών για την Α΄ Λυκείου, αναντιστοιχία στην προτεινόμενη μεθόδευση για
ομαδική εργασία και στη διατήρηση του διδακτικού χρόνου σε σαραντάλεπτη
διδασκαλία. Με βάση αυτές τις παρατηρήσεις, εκτιμώ πως η προσπάθεια
σκιαγράφησης της ταυτότητας του μαθήματος σήμερα στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση οδηγεί στην εικόνα ενός παλίμψηστου. Παλαιότερες και νεότερες
θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές συνυπάρχουν χωρίς να συνομιλούν πάντοτε
μεταξύ τους με συνέπεια ή συνέχεια. Το γεγονός αυτό δυσκολεύει και
αποπροσανατολίζει τους εμπλεκόμενους στη διδακτική διαδικασία. Δυστυχώς,
όμως, η παραπάνω διαπίστωση δεν βρίσκει εφαρμογή μόνο στο μάθημα της
Λογοτεχνίας. Ανάλογες αναντιστοιχίες παρατηρούνται αυτή τη στιγμή και σε άλλα
διδακτικά αντικείμενα (Νεοελληνική Γλώσσα, Βιωματικές Δράσεις Α΄ Γυμνασίου,
Ερευνητικές Εργασίες Λυκείου, κ.ά.). Η συστημική σχέση που συνέχει τα δομικά
στοιχεία της διδασκαλίας και απαιτεί τον ενιαίο σχεδιασμό τους δεν βρίσκει
εφαρμογή ούτε σε αυτά. Το συμπέρασμα που προκύπτει αβίαστα από τα
παραπάνω είναι προφανές: Η ανάγκη ενιαίου σχεδιασμού κάθε διδακτικής
πρότασης πρέπει να αποτελεί βάση εργασίας για κάθε ομάδας σχεδιασμού
Αναλυτικών Προγραμμάτων. Επειδή, όμως, και οι ομάδες εργασίας έχουν, εξ
ορισμού, περιορισμένες δυνατότητες παρέμβασης, η παραπάνω παραδοχή πρέπει
να αποτελεί αμετακίνητη αρχή της εκπαιδευτικής πολιτικής, γιατί η εκπαιδευτική
πολιτική είναι αυτή η οποία μπορεί να υποστηρίξει συνολικά και σε όλες τις
παραμέτρους κάθε προσπάθεια για διδακτική ανανέωση.
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Οι συνεργασίες των ειδικοτήτων στην προώθηση της
διαθεματικότητας και της ενιαιοποίησης της γνώσης. Το παράδειγμα
της εφαρμογής ενός καινοτόμου προγράμματος φυσικής αγωγής στην
προσχολική αγωγή
Κούρου Μένη
π. Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
meniek64@gmail.com
Γεωργάκη Αλεξάνδρα
Εκπαιδευτικός ΠΕ11
alexkgeo@gmail.com
Θανασούλιας Ανδρέας
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Φιλίππου Φίλιππος
Εκπαιδευτικός ΠΕ11
filfil@sch.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε ένα πιλοτικό πρόγραμμα φυσικής
δραστηριότητας νηπίων, το οποίο υλοποιήθηκε το σχολικό έτος 2013-2014 με τη
συνεργασία των Σχολικών Συμβούλων Φυσικής Αγωγής και Προσχολικής Αγωγής,
εκπαιδευτικών ΠΕ11 και νηπιαγωγών σε νηπιαγωγεία της Αχαΐας. Προσεγγίζοντας
το πρόγραμμα μέσα στο θεωρητικό πλαίσιο της διαθεματικότητας και αναλύοντας
τα δεδομένα μας με το θεωρητικό εργαλείο της ανάλυσης λόγου διερευνούμε τις
δυνατότητες ενός τέτοιου προγράμματος στη δημιουργία και διάχυση διαθεματικών
διδακτικών πρακτικών και εργαλείων. Διαπιστώνουμε ότι παρά τις επιμέρους
δυσκολίες, ένα τέτοιο πρόγραμμα διαθέτει τις δυνατότητες ανανέωσης του
διδακτικού πλαισίου και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια εννοιοκεντρική
διαθεματική εκπαίδευση.
Εισαγωγή
Οι σημερινές τάσεις στην εκπαίδευση έχουν ξεφύγει από την απλή παροχή γνώσης
στους μαθητές αναζητώντας νέες μορφές ενεργής μάθησης. Η ποιοτική διδασκαλία
και η αποτελεσματική μάθηση συνεπάγονται διαδραστικές, διαθεματικές και
πολυγραμματιστικές προσεγγίσεις (Τριλιανός, 2011), οι οποίες προάγουν
δημοκρατικές πρακτικές διδασκαλίας, καλλιεργούν την κριτική σκέψη, και
εμπλέκουν το σύνολο της σχολικής κοινότητας στη γνωστική διαδικασία
(Βιταντζάκης, 2006). Αυτές οι νέες πρακτικές πολυγραμματισμού και
διαθεματικότητας επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στο σχολείο και στο ρόλο τού
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εκπαιδευτικού, ανανεώνουν το διδακτικό πλαίσιο και δημιουργούν τις
προϋποθέσεις για μια παραγωγική και ουσιαστικά ποιοτική εκπαίδευση.
Η διαθεματική σύνδεση της γνώσης, παρότι εντάσσεται στις κύριες αρχές της
ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής και από το 2003 βρίσκονται σε ισχύ τα
Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου
Προγραμμάτων Σπουδών (ΑΠΣ- ΔΕΠΠΣ) στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια
εκπαίδευση δεν αποτελεί την κυρίαρχη πραγματικότητα. Τα σχολεία Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως θεσμοί, αλλά και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί που
εργάζονται σε αυτά επιδεικνύουν αρκετή δυσκαμψία και αμηχανία ως προς την
ουσιαστική ενσωμάτωση της διαθεματικότητας στα γνωστικά αντικείμενα τους. Το
παραδοσιακό σχολείο ακυρώνει στην πραγματικότητα το διαθεματικό σχεδιασμό
των ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ και εφαρμόζει μέσα από ομογενοποιημένες λειτουργίες μια γενικά
μονοθεματική διδασκαλία που δεν αφήνει ιδιαίτερο χώρο για συνεργατικές
διδακτικές πρακτικές και οριζόντια διασύνδεση της γνώσης (Φλουρής,
Μαυρόπουλος, 2012).
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε ένα καινοτόμο πιλοτικό πρόγραμμα
Φυσικής Δραστηριότητας Νηπίων που υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2013-14
με πρωτοβουλία των Σχολικών Συμβούλων Φυσικής Αγωγής (ΦΑ) και Προσχολικής
Αγωγής (ΠΑ) σε νηπιαγωγεία της Αχαΐας. Δέκα (10) εκπαιδευτικοί ΠΕ11 της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε οκτώ (8) νηπιαγωγεία της
Αχαΐας σε συνεργασία με τη Σχολική Σύμβουλο Φυσικής Αγωγής (ΣΣΦΑ) σχεδίασαν
το διδακτικό περιεχόμενο και την υλοποίηση ενός προγράμματος 2 ωρών
εβδομαδιαίας οργανωμένης φυσικής δραστηριότητας των νηπίων, βασιζόμενοι στα
Αναλυτικά προγράμματα ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ για την ΠΑ και τα Πιλοτικά Προγράμματα του
2010 για τη ΦΑ στην ΠΑ. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με τη συνεργασία των
Σχολικών Συμβούλων Προσχολικής Αγωγής (ΣΣΠΑ) και των 15 νηπιαγωγών των
συμμετεχόντων νηπιαγωγείων οι οποίες συμμετείχαν ενεργά στην ανάπτυξη, την
υλοποίηση, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την ανατροφοδότηση του
προγράμματος. Με την παρούσα εργασία επιχειρούμε να απαντήσουμε στο
ερώτημα τού κατά πόσον ένα καινοτόμο πρόγραμμα, μπορεί να δημιουργήσει μια
διαδραστική σχέση ανάμεσα στους/τις συμμετέχοντες/ουσες, και στους/τις
συμμετέχοντες/ουσες και στην παιδαγωγική πράξη, προωθώντας αρχές
πολυγραμματισμού και διαθεματικότητας.
Η εργασία μας, η οποία αποτελεί τμήμα της δεύτερης φάσης του προγράμματος
που αφορά σε μια μεγαλύτερη αξιολογική μελέτη του, χωρίζεται σε τρία μέρη.
Στο πρώτο μέρος, θα παρουσιάσουμε συνοπτικά τις γενικότερες θεωρητικές αρχές
της διαθεματικότητας βάσει των οποίων οργανώθηκαν ο σχεδιασμός, η υλοποίηση
και οι διαδικασίες αυτοαξιολόγησης-αξιολόγησης και ανατροφοδότησης τού
προγράμματος. Παράλληλα θα παρουσιάσουμε συνοπτικά τα ερευνητικά εργαλεία
των ερωτηματολογίων, της έρευνας ομάδας στόχου (focus group) και της ανάλυσης
λόγου που χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν
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κατά τη διάρκεια του προγράμματος και την εξαγωγή κάποιων πρώτων
συμπερασμάτων.
Στο δεύτερο μέρος που αποτελεί και το κύριο κομμάτι της παρουσίασής μας θα
παρουσιάσουμε την πορεία του προγράμματος μέσα από την πορεία της
συνεργασίας και των σχέσεων που αναπτύχθηκαν ανάμεσα στους δύο κλάδους.
Μέσα από την περιγραφή του προγράμματος από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες
εκπαιδευτικούς και των δύο ειδικοτήτων θέλουμε να αναδείξουμε πώς οι
συνεργασίες σε ένα πιλοτικό πρόγραμμα από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ως
την αξιολόγησή του μπορούν να προωθήσουν τη διαθεματική αξιοποίηση και την
αναπλαισίωση υπάρχοντος εκπαιδευτικού υλικού, ώστε να επιτευχθεί η παραγωγή
νέου πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού και δημιουργικών πολυγραμματιστικών
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Η παρουσίαση μας διερευνά τους τρόπους με τους
οποίους μια πιλοτική διακλαδική συνεργασία στη διαθεματική σχεδίαση, τη συνεχή
παρακολούθηση, τις διαδικασίες αυτό- και ετερο-αξιολόγησης και
ανατροφοδότησης και την τελική αξιολόγηση ενός καινοτόμου προγράμματος
φυσικής δραστηριότητας, λειτούργησε θετικά στην εμπέδωση ανοιχτού
επικοινωνιακού κλίματος και συνεργατικότητας στον παιδαγωγικό προγραμματισμό
και τη διάχυση καθημερινών εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών εργαλείων. Δίνοντας
το λόγο στους/τις ίδιους/ες του/τις συμμετέχοντες/ούσες επιδιώκουμε να
αναδείξουμε πώς ένα πιλοτικό πρόγραμμα μπορεί να προωθήσει τη γενικότερη
κατανόηση της συσχέτισης και της συμβατότητας της φυσικής δραστηριότητας με
τις διάφορες εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές του ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ του νηπιαγωγείου
και της αναγκαιότητας της οργανωμένης ένταξής της σε αυτό. Αναλύοντας τέλος τα
προβλήματα που πρόεκυψαν κατά τη συνεργασία στην εξέλιξη του προγράμματος,
είτε λόγω διαφορετικών προσεγγίσεων στη φυσική δραστηριότητα και την
προσχολική αγωγή, είτε λόγω της επιφυλακτικότητας και της γενικότερης
απροθυμίας των εκπαιδευτικών κλάδων να μοιραστούν τον «εκπαιδευτικό τους
χώρο», επιχειρούμε να αναλύσουμε τρέχουσες εκπαιδευτικές αντιλήψεις και να
εντοπίσουμε τις αναγκαίες βάσεις εκκίνησης για τη μετατροπή και βελτίωση των
εκπαιδευτικών σχέσεων.
Στο τρίτο μέρος θα παρουσιάσουμε κάποια πρώτα συμπεράσματα από την εμπειρία
μας αλλά και κάποιες προτάσεις για περαιτέρω διερεύνηση των δυνατοτήτων που
μπορεί να προσφέρει στη σχολική πραγματικότητα ένα καινοτόμο πρόγραμμα, τόσο
όσον αφορά τις διακλαδικές συνεργασίες και τη διαθεματική προσέγγιση της
γνώσης, τις διαπροσωπικές σχέσεις και τη δημιουργία θετικού κλίματος στη σχολική
μονάδα, όσο και στην ομαλοποίηση της πρόσβασης των παιδιών ανάμεσα στις
εκπαιδευτικές βαθμίδες μέσα από την προώθηση συνεργασιών ανάμεσα στους
εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων και ειδικοτήτων.
Οι αναλυτικές προσεγγίσεις
Α. Οι θεωρίες
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Όπως αναφέρεται στην εισαγωγή των ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ, η διαθεματικότητα, η οποία
είναι ένας όρος γενικότερος της διεπιστημονικότητας και η οποία τελευταία
αντικαθίσταται και συμπληρώνεται από τον όρο πολυγραμματισμός (Τριλιανός
2012), αφορά στη διασύνδεση των περιεχομένων των Αναλυτικών Προγραμμάτων
Σπουδών (ΑΠΣ) των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων μέσα από την οργάνωση της
διδακτέας ύλης και των διδακτικών δραστηριοτήτων με τρόπο που να προωθείται η
πολυπρισματική επεξεργασία των διδακτικών θεμάτων και ενοτήτων, η συσχέτιση
των αυτοτελών μαθημάτων στο πεδίο των επιστημών, της τεχνολογίας, της τέχνης,
κ.α. Ο εντοπισμός των θεμελιωδών κοινών εννοιών που μπορούν να
χαρακτηριστούν ως διαθεματικές (ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ, 2003), οδηγεί στη διάχυση της
διαθεματικότητας στα γνωστικά αντικείμενα δίνοντας τη δυνατότητα για τη
δημιουργία προσωπικών κοσμοθεωριών και την ανάδειξη μιας γνώσης
συσχετισμένης με την πραγματικότητα.
Η διαθεματικότητα βασίζεται στην εννοιοκεντρική οργάνωση της διδασκαλίας που
προωθεί την ενδοκλαδική συνοχή και τη διακλαδική σύνδεση του εννοιολογικού
πλαισίου κάθε επιστημονικού κλάδου και γνωστικού αντικειμένου αντίθετα από τη
συμβατική διδασκαλία, η οποία είναι κυρίως πληροφοριοκεντρική και προωθεί τη
γραμμική παράθεση πληροφοριών και γνώσεων (Κουλουμπαρίτση, 2006). Η
διαθεματικότητα διασφαλίζει την ενδοκλαδική συνοχή εντός των γνωστικών
αντικειμένων με την ανάδειξη των βασικών θεμελιωδών τους εννοιών σε σκελετό
του αντικειμένου και της μαθησιακής διαδικασίας, ενώ ταυτόχρονα προωθεί τη
διακλαδική συσχέτιση των γνωστικών αντικειμένων. Η διακλαδική συσχέτιση
επιτυγχάνεται μέσα από τη χρήση των διαθεματικών μακρο-εννοιών, οι οποίες
προκύπτουν από τις γενικεύσεις, τις παραδοχές και τις ταυτίσεις επιμέρους
ενδοκλαδικών εννοιών.
Η εννοιοκεντρική και διαθεματική οργάνωση της γνώσης εφαρμόζεται σε δύο
άξονες (κατακόρυφος άξονας=ενδοκλαδική συνοχή, οριζόντιος άξονας = διακλαδική
συσχέτιση). Με την ενδοκλαδική συνοχή τού κατακόρυφου άξονα εξασφαλίζεται η
ομαλή ροή της εξειδικευμένης γνώσης από ενότητα σε ενότητα και από τάξη σε
τάξη και ταυτόχρονα διευκολύνεται η διακλαδική συσχέτιση του οριζόντιου άξονα
(Ματσαγγούρας, 2002). Η διακλαδική διασύνδεση υλοποιείται μέσα από την
ανάδειξη των διεπιστημονικών συσχετίσεων των εννοιών των διδακτέων θεματικών
ενοτήτων (π.χ. ταχύτητα στις φυσικές επιστήμες και τη φυσική αγωγή, ιστορική
συνέχεια στη γλώσσα, στη λαογραφία και στους χορούς, τη διάχυση ευρύτερων
αντικείμενων μέσα στα γνωστικά αντικείμενα (π.χ. Αγωγή Υγείας στη ΦΑ ή τη
Μελέτη Περιβάλλοντος, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες, την
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή κ.α.) και τέλος τη σύμπραξη γνωστικών αντικειμένων
για τη δημιουργία νέων υβριδικών μαθημάτων (σχολική και κοινωνική ζωή,
βιωματικές δράσεις, ερευνητικές εργασίες κ.α.).
Β. Τα μεθοδολογικά εργαλεία
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Για την ανάλυση των δεδομένων μας χρησιμοποιήσαμε συνδυαστικά ποσοτικές και
ποιοτικές μεθόδους έρευνας, οι οποίες επέτρεπαν μια καλύτερη προσέγγιση σε ένα
μικρής κλίμακας πρόγραμμα όπως ήταν αυτό που υλοποιήσαμε. Χρησιμοποιήσαμε
τη στατιστική ανάλυση ερωτηματολογίου και τη μεθοδολογία της ανάλυσης λόγου.
Τα δεδομένα για την τελική αξιολόγηση του προγράμματος προήλθαν από τρεις
πηγές, δύο από τις οποίες αξιοποιούνται εδώ. Αφενός από το ερωτηματολόγιο που
δόθηκε σε όλους τους/τις συμμετέχοντες/ούσες ώστε να εκτιμηθεί η γενικότερη
εικόνα του προγράμματος. Το ερωτηματολόγιο χωρίσθηκε σε δύο μέρη. Στο πρώτο
μέρος δόθηκαν ερωτήσεις για την καταγραφή των χαρακτηριστικών των
συμμετεχόντων/ουσών, ενώ το δεύτερο μέρος αφορούσε στις συνθήκες
υλοποίησης του προγράμματος. Χρησιμοποιήθηκαν ερωτήσεις κλειστού και
ανοιχτού τύπου ούτως ώστε να καλυφθεί κατά το δυνατόν το εύρος των
ερευνητικών ερωτημάτων και να εντοπιστούν οι στάσεις και οι απόψεις του
συνόλου των συμμετεχόντων. Για τις ερωτήσεις κλειστού τύπου χρησιμοποιήθηκε
τόσο η πεντάβαθμη κλίμακα Likert, όσο και οι ερωτήσεις δυικού αποκλεισμού
(συμφωνώ διαφωνώ, ναι-όχι) της κλίμακας Guttman. Οι ερωτήσεις κλειστού τύπου
συμπληρώθηκαν με ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, οι οποίες επιτρέπουν μια
πληρέστερη ερευνητική προσέγγιση του προγράμματος.
Αφετέρου τα δεδομένα αντλήθηκαν από τα «λεγόμενα»/εγγραφές των
συμμετεχόντων/ουσών στο πρόγραμμα (ημερήσια προγράμματα, ημερολόγια,
σχόλια, παρεμβάσεις κ.α.) στη σελίδα του wiki που δημιουργήθηκε για την
υλοποίηση του προγράμματος. Οι εγγραφές αντιμετωπίσθηκαν ως παιδαγωγικά
κείμενα καθώς, θεωρούμε ότι μέσω των λεξιλογικών και μορφολογικών
χαρακτηριστικών τους, διαμορφώνουν το πεδίο εντός τού οποίου συγκροτήθηκε το
πρόγραμμα ενώ λειτούργησαν αυτό-αξιολογικα σε όλη τη διάρκειά του. Για τη
μελέτη τους χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση λόγου. Η ανάλυση λόγου είναι ένα
μεθοδολογικό εργαλείο που μας επιτρέπει να εντοπίσουμε τις προτεραιότητες στην
εκπαιδευτική πραγματικότητα (Κούρου, Υφαντή, Τσατσαρώνη, 2007).
Μια τρίτη πηγή δεδομένων είναι η μελέτη ομάδας στόχου (focus group research)
που υλοποιήθηκε με τους εκπαιδευτικούς ΠΕ11 χωρισμένους σε δύο ομάδες των έξι
και τεσσάρων ατόμων με στόχο την αξιολόγηση του προγράμματος την εμβάθυνση
και τον έλεγχο στις απόψεις που εκφράστηκαν στα ερωτηματολόγια και στο wiki και
τον εντοπισμό γενικότερων στάσεων και απόψεων των συμμετεχόντων/ουσών. Τα
δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά τη διαδικασία των μελετών ομάδων στόχων με τα
οποία θα ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος βρίσκονται σε
διαδικασία επεξεργασίας με τη μεθοδολογία της ανάλυσης λόγου για την
περαιτέρω αξιοποίησή τους.
Τα δεδομένα
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Η σχεδίαση του προγράμματος ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2013 με πρωτοβουλία
της ΣΣΦΑ και των ΣΣΠΑ και η υλοποίηση του εξελίχθηκε από τον Ιανουάριο του
2014 ως τα τέλη Μαΐου 2014.
Στο πρόγραμμα συμμετείχαν δέκα (10) εκπαιδευτικοί ΠΕ11 εκ των οποίων 6 Άνδρες
και 4 Γυναίκες. Οι 8 ήταν ηλικίας 36 -45 και οι δυο 46-60. Ένας εκπαιδευτικός είχε
έτη υπηρεσίας 1 -10, οκτώ 11- 20 και ένας 21 – 30. Τα έτη υπηρεσίας στην Π.Ε. ήταν
για έναν 1 – 5, για δυο 6 – 10, και για επτά 11-20. Πέρα του βασικού πτυχίου ένας
ήταν κάτοχος διδακτορικού, δυο κάτοχοι μεταπτυχιακού, ένας είχε δεύτερο πτυχίο,
επτά είχαν επιμόρφωση στις ΤΠΕ, δύο είχαν ετήσια επιμόρφωση, ένας είχε
παρακολουθήσει επιμορφωτικό πρόγραμμα πάνω από 100 ώρες, τρείς είχαν
παρακολουθήσει επιμορφωτικό πρόγραμμα από 60 – 100 ώρες και οκτώ είχαν
επιμορφωθεί από τους υπεύθυνους σχολικών δραστηριοτήτων. Η γενικότερη
σύνθεση των συμμετεχόντων, παρότι δεν ήταν στις προθέσεις κατά τον σχεδιασμό
του προγράμματος, φαίνεται να ανταποκρίνεται στο γενικό πληθυσμό των
εκπαιδευτικών ΠΕ11. Οι δέκα (10) εκπαιδευτικοί συνεργάστηκαν με τη ΣΣΦΑ από τη
σχεδίαση έως και την τελική αξιολόγηση, αλλά κάθε εκπαιδευτικός λειτούργησε και
αυτόνομα στην ανάπτυξη μιας θεματικής, η οποία περιείχε από δύο ως πέντε
διδακτικές ενότητες για τις οποίες έπρεπε να δημιουργηθούν σχέδια μαθήματος.
Όπως φάνηκε από τα ερωτηματολόγια και τα ημερολόγια, η συνεργασία ανάμεσα
στους εκπαιδευτικούς ΠΕ11, και των εκπ/κων ΠΕ11 με τη ΣΣΦΑ εξασφάλισε την
ενδοκλαδική συνοχή της ΦΑ, και επέτρεψε τη δημιουργία του σκελετού τού
προγράμματος με την επιλογή των βασικών εννοιών της ΦΑ από τα ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ της
Φ.Α. στην Προσχολική Αγωγή, τα ΑΠΣ της πιλοτικής εφαρμογής του 2010 και υλικό
που συλλέχθηκε μέσα από το διαδίκτυο και τη σχετική βιβλιογραφία. Ταυτόχρονα,
διαφυλάχθηκε η αυτονομία και δόθηκαν περιθώρια αυτενέργειας σε κάθε
εκπαιδευτικό.
Κατά την υλοποίηση του προγράμματος με τους εκπαιδευτικούς συνεργάστηκαν οι
15 νηπιαγωγοί των νηπιαγωγείων. Από αυτές οι δώδεκα (όλες γυναίκες) απάντησαν
στα ερωτηματολόγια. Από τις δώδεκα νηπιαγωγούς οι τέσσερις είναι ηλικίας 36-45,
ενώ οι οκτώ 45-60. Οι επτά έχουν έτη υπηρεσίας από 11-20 και οι πέντε από 21-30.
Δύο υπηρετούν στο νηπιαγωγείο του προγράμματος από 1-5 έτη, πέντε από 6-10
έτη, τέσσερις από 11-20 έτη και μία πάνω από 20 έτη. Από τις νηπιαγωγούς μία
είναι κάτοχος δεύτερου πτυχίου, δύο έχουν κάνει μετεκπαίδευση, έντεκα έχουν
επιμόρφωση στις ΤΠΕ, μία έχει παρακολουθήσει ετήσια επιμόρφωση, τρεις
επιμορφωτικό πρόγραμμα πάνω από 100 ώρες, οκτώ επιμορφωτικό πρόγραμμα 60100 ώρες, ενώ όλες έχουν επιμορφωθεί από υπευθύνους σχολικών δραστηριοτήτων
( Αγωγή Υγείας, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Πολιτιστικά Θέματα). Η διακλαδική
συνεργασία που εξασφαλίστηκε και οι παρεμβάσεις που έγιναν είτε κατά τη
διάρκεια των μαθημάτων, είτε κατά τις παρατηρήσεις στο wiki, οδήγησαν στη
σύνθεση των γνώσεων-διακλαδικότητα και τη δόμηση εννοιοκεντρικά δομημένων
σχεδίων μαθήματος (Χρυσαφίδης, 1996). Η συνθετική χρήση των βασικών
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επιστημονικών εννοιών της Φ.Α. και της Π.Α., ανέδειξε τις διεπιστημονικές
συσχετίσεις των εννοιών και των θεματικών και προώθησε την προσέγγιση της
γνώσης ως μιας σφαιρικά δομημένης αλήθειας (Κούσουλας, 2004). Οι
αναβαθμισμένες, δε, συνεργασίες μεταξύ των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων, οι
οποίες δημιουργήθηκαν μέσα από συλλογικές διαδικασίες προγραμματισμού και
διερεύνησης των γνώσεων και των δύο πεδίων, προώθησαν την ενιαιοποίηση της
γνώσης υπερβαίνοντας την αποσπασματικότητα της (Κουλουμπαρίτση, 2006).
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε οκτώ νηπιαγωγεία τέσσερα από την Πάτρα και
τέσσερα από το Αίγιο, εκ των οποίων τα τέσσερα ήταν ολοήμερα, ένα ήταν
Πειραματικό, και τα τρία ημερήσια. Σε ένα από αυτά λειτουργούσε τμήμα ένταξης.
Στο πρόγραμμα συμμετείχαν συνολικά 154 μαθητές εκ των οποίων 85 σε σχολεία
του Αιγίου και 69 σε σχολεία της Πάτρας. Η διεξαγωγή του προγράμματος έγινε
μετά από έγκριση και με την υποστήριξη του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης
Αχαΐας και του Προϊσταμένου Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δυτικής Ελλάδας και
αφού εξασφαλίστηκε η σύμφωνη γνώμη των γονέων και κηδεμόνων των νηπίων.
Παράλληλα, και καθώς η συμμετοχή των εκπ/κων ΠΕ11 ήταν εθελοντική και
επιπλέον του εργασιακού τους ωραρίου, διασφαλίστηκε και η σύμφωνη γνώμη των
Διευθυντών των σχολείων όπου εργάζονταν οι εκπαιδευτικοί ΠΕ11.
Παρότι δεν υπάρχουν εγγραφές ή παρατηρήσεις στο wiki, oι απαντήσεις στο
ερωτηματολόγιο αναφορικά με τη βελτίωση και προώθηση των σχέσεων
εκπαιδευτικών – φορέων – στελεχών κυμάνθηκαν σε υψηλό θετικό επίπεδο.
Βλέπουμε έτσι, πώς η υλοποίηση του προγράμματος βασιζόμενη στη συνεργασία
των εκπαιδευτικών με τα στελέχη, τους φορείς της εκπ/σης και με τους φορείς του
άμεσου κοινωνικού περιβάλλοντος συνέδεσε το σχολείο με την κοινωνία
(Ματσαγγούρας, 2002). Δημιούργησε την απαιτούμενη εξωστρέφεια του σχολείου
και συνέδεσε την παρεχόμενη γνώση με την καθημερινή ζωή.
Το πρόγραμμα από την εκκίνησή του βασίστηκε στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και
Επικοινωνίας. Βασικός άξονας συνεργασίας και επικοινωνίας για το πρόγραμμα
υπήρξε μια σελίδα wiki που δημιουργήθηκε ειδικά για το πρόγραμμα με τη
συνεργασία όλων των εκπ/κων ΠΕ11 και της ΣΣΦΑ. Σε γενικές γραμμές οι
εκπαιδευτικοί ΠΕ11 ανταποκρίθηκαν σχεδόν στο σύνολό τους στις απαιτήσεις ενός
εργαλείου Web2.0 όπως είναι το wiki, όπως φαίνεται και από τις απαντήσεις στα
σχετικά ερωτήματα όπου και οι δέκα δήλωσαν ότι συμμετείχαν ενεργά στο wiki (με
ημερολόγιο, με σχόλια και παρακολούθηση των αναρτήσεων των υπολοίπων
συμμετεχόντων), ενώ ακόμα δήλωσαν ότι χρησιμοποίησαν το wiki πάνω από πέντε
φορές για την ενημέρωση τους σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος.
Αντίθετα, οι νηπιαγωγοί αντιμετώπισαν αρκετά προβλήματα. Παρ’ ότι τους δόθηκε
σε όλες τις φάσεις η δυνατότητα συμμετοχής στο wiki με δικές τους σελίδες και τη
δυνατότητα να σχολιάσουν στις σελίδες των ΠΕ11 μόνο πέντε από τις 15 επέλεξαν
να το χρησιμοποιήσουν και αυτό με αρκετές ιδιαιτερότητες (π.χ. αντί για
καταγραφή παρατηρήσεων και αξιολογικών κρίσεων στην προσωπική τους σελίδα
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προτίμησαν τα σχόλια στις σελίδες των εκπ/κων ΠΕ11, που υλοποιούσε το
πρόγραμμα στο νηπιαγωγείο τους. Δύο νηπιαγωγοί επέλεξαν να συνεργαστούν και
να καταγράψουν την ίδια αξιολογική κρίση στις σελίδες που τους δόθηκαν, ενώ δύο
έγραψαν στο χώρο των σχολίων της σελίδας που τους δόθηκε αντί για τον κύριο
χώρο). Οι απαντήσεις τους, δε, στα αντίστοιχα ερωτήματα αναδεικνύουν αυτή τη
διαφοροποίηση, καθώς από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων προκύπτει ότι
πέντε από αυτές δήλωσαν ενεργή συμμετοχή στο wiki, ενώ επτά όχι. Ακόμα επτά
από αυτές δήλωσαν ότι χρησιμοποίησαν πάνω από πέντε φορές το wiki για την
ενημέρωσή τους σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος και πέντε το
χρησιμοποίησαν κάτω από πέντε φορές.
Αναφορικά με τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκόμισαν οι εκπαιδευόμενοι
μαθητές νηπιαγωγείου, καθώς και για τη στάση των μαθητών απέναντι στο
πρόγραμμα φαίνεται από τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο πως ένα πρόγραμμα
κινητικής/φυσικής δραστηριότητας για νήπια μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα
διαθεματικό πλαίσιο ως μέσω ανάπτυξης της γνώσης (Ζερβού, κ.α 2004).
Παράλληλα από τις καταγραφές στα ημερολόγια και από τα σχόλια στο wiki το
πρόγραμμα δείχνει να ικανοποιεί τα γενικότερα κριτήρια ενός επιτυχημένου
εκπαιδευτικού προγράμματος ως προς την παροχή ικανοποίησης και την
παρακίνηση των μαθητών αλλά και την επίτευξη των μαθησιακών στόχων
(Χατζημιχαήλ, 2010).
Για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό από τους δέκα εκπαιδευτικούς ΠΕ 11 οι επτά
συμφωνούν απόλυτα (5) ότι το πρόγραμμα ήταν λειτουργικά οργανωμένο, ενώ οι
τρείς συμφωνούν πολύ(4). Οι επτά συμφωνούν απόλυτα ότι το πρόγραμμα είχε
πλήρη εκπαιδευτικό σχεδιασμό (5), δυο συμφωνούν πολύ (4) ενώ ένας
συμφωνούσε (3). Έξι εκπαιδευτικοί ΠΕ11 συμφωνούν απόλυτα (5) ότι το διδακτικό
περιεχόμενο του προγράμματος ήταν κατάλληλο για νήπια, τρεις συμφωνούν πολύ
(4) ενώ ένας συμφωνεί (3). Οκτώ εκπαιδευτικοί ΠΕ11 συμφωνούν απόλυτα (5) ότι
υπήρξε πλήρης παιδαγωγική δόμηση του προγράμματος , ένας συμφωνεί πολύ (4)
ενώ ένας συμφωνεί (3). Πέντε εκπαιδευτικοί ΠΕ11 συμφωνούν απόλυτα (5) ότι οι
εκπαιδευτικές δραστηριότητες ήταν καλά σχεδιασμένες από όλους τους
συναδέλφους και πέντε συμφωνούν πολύ (4). Τέλος, επτά εκπαιδευτικοί ΠΕ11
συμφωνούν απόλυτα (5) ότι το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος ήταν
κατάλληλο για νήπια, δύο συμφωνούν πολύ (4) ενώ ένας συμφωνεί (3).
Για την υλοποίηση του προγράμματος οι έξι εκπαιδευτικοί ΠΕ11 συμφωνούν
απόλυτα (5) ότι το πρόγραμμα διεξήχθη χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και οι
τέσσερις συμφωνούν πολύ(4). Οι τέσσερις εκπαιδευτικοί ΠΕ11 συμφωνούν
απόλυτα (5) ότι τα νήπια ανταποκρίθηκαν με ευκολία στις απαιτήσεις του
προγράμματος, οι τέσσερις συμφωνούν πολύ (4) και οι δύο συμφωνούν (3).
Η γενική εικόνα από το πρόγραμμα ήταν θετική και από τους δέκα συμμετέχοντες,
ενώ εννέα από αυτούς αντιμετωπίζουν θετικά την προοπτική επανασυμμετοχής
τους σε αντίστοιχο πρόγραμμα.
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Η πρώτη φάση του προγράμματος ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2014 και αυτή τη
στιγμή βρισκόμαστε στη δεύτερη φάση του προγράμματος, η οποία περιλαμβάνει
τη φάση της τελικής αξιολόγησης. Η αξιολόγηση και η αυτοαξιολόγηση ήταν
συνεχής καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, μέσω της διατήρησης δημοσίων
ημερολογίων στο wiki, όπου όλοι οι εκπαιδευτικοί ΠΕ11 και οι νηπιαγωγοί που
συμμετείχαν στο πρόγραμμα μπορούσαν να σχολιάσουν και να ελέγξουν τις
παρατηρήσεις των συναδέλφων στα δικά τους ημερολόγια. Συμπληρωματικά για τις
ανάγκες της αξιολόγησης του προγράμματος, όλοι/ες οι συμμετέχοντες/ουσες
απάντησαν σε ένα ερωτηματολόγιο και πήραν μέρος σε μια διαδικασία έρευνας
ομάδας στόχου (focus group research).Οι τελικές αξιολογικές κρίσεις όπως αυτές
εκφράστηκαν στο ερωτηματολόγιο και τα κείμενα του wiki παρουσιάζονται σε αυτή
την εργασία, ενώ μένουν να επεξεργαστούν τα δεδομένα από την έρευνα ομάδας
στόχου.
Μια πρώτη συζήτηση
Στην παρούσα εργασία μέσα στο θεωρητικό πλαίσιο της διαθεματικότητας κάναμε
μια πρώτη παρουσίαση του πιλοτικού προγράμματος φυσικής δραστηριότητας για
νήπια, το οποίο υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2013-14. Μέσα από μια
παρουσίαση των πρώτων δεδομένων και στοιχείων από το πρόγραμμα τα οποία
συλλέχθηκαν μέσα από τα ερωτηματολόγια και την ανάλυση των κειμένων του wiki,
η εργασία μας, η οποία αποτελεί μέρος της συνεχιζόμενης δεύτερης φάσης της
τελικής αξιολόγησης του προγράμματος, επιχείρησε να δώσει απαντήσεις στο
ερευνητικό ερώτημα του κατά πόσο οι ενδοκλαδικές και διακλαδικές συνεργασίες
μπορούν να προωθήσουν τη διαθεματικότητα και την ενιαιοποίηση της γνώσης
διευκολύνοντας τη μαθησιακή διαδικασία.
Η πρώτη ανάλυση των δεδομένων μας δίνει μια εξαιρετικά θετική εικόνα ως προς
την επίδραση του προγράμματος στην αποδοχή πρακτικών διαθεματικότητας στην
εκπαιδευτική διαδικασία, παρά τα όποια προβλήματα μπορούν να εντοπιστούν σε
επίπεδο συνεργασιών, ανταπόκρισης στη χρήση των ΤΠΕ ή υλοποίησης των
δραστηριοτήτων.
Οι συνεργατικές διαδικασίες που ακολουθήθηκαν στον σχεδιασμό του
προγράμματος, τη δόμηση του διδακτικού περιεχομένου, την παραγωγή
εκπαιδευτικού υλικού και τη σχεδίαση παιδαγωγικών δραστηριοτήτων αλλά και την
υλοποίηση, την αξιολόγηση και την ανατροφοδότηση δείχνουν με μια πρώτη
ανάλυση να έχουν λειτουργήσει ενισχυτικά στην ενδοκλαδική συνοχή της Φ.Α. ως
γνωστικού αντικειμένου στην ΠΑ. Παράλληλα, φαίνεται να έχουν διευκολύνει τη
διακλαδική οργάνωση του τμήματος της ΦΑ που θα μπορούσαμε να
χαρακτηρίσουμε ως «Φυσική Δραστηριότητα στην Προσχολική Αγωγή» και το
οποίο να μπορεί να ενταχθεί στον πυρήνα των δραστηριοτήτων της ΠΑ.
Παρ’ ότι η αξιολόγηση βρίσκεται στα πρώτα της στάδια διαφαίνονται οι
δυνατότητες παρέμβασης ενός πιλοτικού προγράμματος στην ενιαιοποίηση της
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γνώσης και τη διαθεματικότητα. Το πρόβλημα είναι η μικρή διάρκεια υλοποίησης
αυτών των προγραμμάτων και η αδυναμία συνέχισης και εκμετάλλευσης των
αποτελεσμάτων τους, κάτι που θα πρέπει να αντιμετωπισθεί ίσως με την
υποστήριξη τέτοιων προγραμμάτων και την παροχή δυνατότητας επέκτασής τους.
Μέσα από την πρώτη αξιολόγηση του προγράμματος η οποία συνεχίζεται, έγινε
φανερό ότι η γνωριμία με άλλες εκπαιδευτικές βαθμίδες και οι διακλαδικές
συνεργασίες με άλλες ειδικότητες μπορεί να προωθήσει την εννοιοκεντρική
αντίληψη της γνώσης και τη διαθεματικότητα μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία.
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Διευρυμένη λειτουργία ως τις 15.00: το επόμενο βήμα
Κωνσταντινίδου Θεοδώρα
Διευθύντρια Αρσακείου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης, δασκάλα, φιλόλογος
theodorakon@hotmail.com & konstantinidou.t@arsakeio.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Με αφορμή τον προβληματισμό που διέπει την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα
σχετικά με την επιτυχία η μη του κοινωνικού και παιδαγωγικού ρόλου του
ολοήμερου σχολείου, αλλά και την κριτική που ασκείται στον τρόπο λειτουργίας των
σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο πρόγραμμα, το Αρσάκειο Δημοτικό Σχολείο
Θεσσαλονίκης καταθέτει καινοτόμα πρόταση λειτουργίας ενός σχολείου με
διευρυμένο ωράριο (8.00-15.00) υποχρεωτικού χαρακτήρα (κλειστού τύπου) και στη
συνέχεια (15.00-16.30) ελεύθερης επιλογής (ανοιχτού τύπου). Σκοπός του
συγκεκριμένου προγράμματος είναι η καλλιέργεια της ευρύτερης μαθησιακής
ικανότητας του παιδιού και της προσωπικότητας του. Θεωρείται δεδομένος ο
εμπλουτισμός του με δημιουργικές δραστηριότητες και κυρίως η εφαρμογή
σύγχρονων διδακτικών μεθόδων και πρακτικών σε ένα μαθητοκεντρικό πλαίσιο, με
ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας στο σχολείο.
Εισαγωγή
Αποτελεί πλέον κοινή παραδοχή, ότι το συνεχώς μεταβαλλόμενο κοινωνικό
περιβάλλον, δημιουργεί νέα δεδομένα και απαιτήσεις για το σχολείο. Η
παγκοσμιοποίηση, οι ραγδαίες οικονομικές και πολιτισμικές αλλαγές, η ταχύτατη
ανάπτυξη της τεχνολογίας και της επιστήμης και η δυναμική παρουσία των νέων
τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας σε κάθε τομέα της ανθρώπινης
δραστηριότητας, επιδρούν σημαντικά στη διαμόρφωση των εκπαιδευτικών
συστημάτων των χωρών και στην αναθεώρηση του ρόλου του σχολείου.
Το παραδοσιακό γνωσιοκεντρικό σχολείο αδυνατεί να ανταποκριθεί στο νέο του
ρόλο (Αρβανίτη, 2006, Αλαχιώτης, 2003). Είναι ευρέως αναγνωρισμένη η ανάγκη να
μετασχηματισθεί, από χώρο μετάδοσης γνώσεων, σε χώρο που θα καλλιεργεί, τόσο
την ευρύτερη μαθησιακή ικανότητα του μαθητή, όσο και την προσωπικότητά του
στο σύνολο. Δεν αρκεί η μετάδοση γνώσεων, αλλά η απόκτηση δεξιοτήτων εύρεσης,
επιλογής, αξιολόγησης και αξιοποίησής τους. Χρειάζεται να καλλιεργήσει την
κριτική και δημιουργική σκέψη, τις ικανότητες μεταγνώσης και αναστοχασμού, τις
διαπροσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες και να φροντίσει για την πολιτιστική του
καλλιέργεια και την ηθική και συναισθηματική του ανάπτυξη.
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Νέο σχολείο και σχολικός χρόνος
Για να το πετύχει αυτό το σχολείο χρειάζεται να διευρύνει το πρόγραμμα του
εντάσσοντας νέα διδακτικά αντικείμενα και δραστηριότητες και να ενισχύσει με
επιπλέον ώρες τα υπάρχοντα.
Το σχολείο πρέπει να φροντίσει για τον ψηφιακό γραμματισμό του παιδιού και να
εντάξει τις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών στην καθημερινή
εκπαιδευτική διαδικασία, τόσο για αξιοποίησή τους από το δάσκαλο και μαθητή
στη διδακτική πράξη όσο και ως ξεχωριστό διδακτικό αντικείμενο αυτό της
Πληροφορικής. Ταυτόχρονα θα πρέπει να ενισχύσει τη διδασκαλία των
μαθηματικών και φυσικών επιστημών από τις μικρές τάξεις με επιπλέον ώρες και με
πιο αποτελεσματικές και ελκυστικές διδακτικές μεθόδους (σύνδεση με πραγματικές
εμπειρίες, διδασκαλία και εκτός τάξης κα) (European Commission, 2003d).
Επίσης, το σχολείο οφείλει να διασυνδεθεί με την ευρωπαϊκή και παγκόσμια
κοινότητα, εστιάζοντας παράλληλα στη διατήρηση της εθνικής ταυτότητας και της
πολιτιστικής κληρονομιάς. Κρίνεται αναγκαία η εισαγωγή της διδασκαλίας των
ξένων γλωσσών με παράλληλη κατανόηση του πολιτισμού τους, όσο και η ενίσχυση
της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και ιστορίας και του εθνικού πολιτισμού.
Άλλωστε, η επικοινωνία τόσο στη μητρική γλώσσα, όσο και στις ξένες γλώσσες,
καθώς και η γενική πολιτισμική ανάπτυξη, θεωρούνται από τις βασικές δεξιότητες
που πρέπει να αναπτυχθούν εντός της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΠΕΠΘ-Π.Ι.,
2008, Βρεττός, 2001, European Commission 2004c, Μπαμπινιώτης, 2006,
Παρασκευόπουλος, 2009, Πυργιωτάκης, 2001, Θωϊδης & Χανιωτάκης 2007). Το νέο
σχολείο θα πρέπει να εντάξει νέα αντικείμενα, ώστε να το μετατρέψουν σε κοιτίδα
επεξεργασίας και παραγωγής πολιτισμού (Πυργιωτάκης, 2001). Ένα δίωρο την
εβδομάδα σ΄ ένα διευρυμένο σχολικό πρόγραμμα θα πρέπει να αφιερωθεί στην
πολιτιστική καλλιέργεια των μαθητών (Μπαμπινιώτης, 2008).
Τέλος είναι πλέον κοινά αποδεκτή η ανάγκη εισαγωγής και υλοποίησης καινοτόμων
εκπαιδευτικών προγραμμάτων (αγωγής υγείας, περιβαλλοντικά, πολιτιστικά κα) στο
ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου στο πλαίσιο υλοποίησης της πολιτικής του
Υπουργείου και του ΠΙ: «για να μπορέσει το ελληνικό σχολείο να ανταποκριθεί στις
σύγχρονες παιδαγωγικές διδακτικές πολιτιστικές και πολιτισμικές απαιτήσεις καθώς
και στις κοινωνικοοικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις πρέπει να εισαγάγει
καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα» (ΥΠΕΠΘ,2008).
Σύγχρονες θεωρίες μάθησης-σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας και σχολικός χρόνος
Γίνεται κατανοητό ότι τα παραπάνω δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν παρά σε
ένα σχολείο που έχει παιδαγωγικό προσανατολισμό, με επίκεντρο της μαθησιακής
διαδικασίας το παιδί και όχι το δάσκαλο, ο οποίος θα είναι ο συντονιστής της
μαθησιακής διαδικασίας. Ένα σχολείο που υιοθετεί τις νέες θεωρίες μάθησης και
εφαρμόζει τις νέες διδακτικές μεθόδους. Εξάλλου, σύμφωνα με τις σύγχρονες
-137-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων

θεωρίες στη διοίκηση της εκπαίδευσης, ένα σχολείο προκειμένου να είναι βιώσιμο
και αποτελεσματικό πρέπει να καταστεί το ίδιο ένας οργανισμός μάθησης, ένας
οργανισμός δηλαδή, που θα ανανεώνει και αναθεωρεί τις πρακτικές και την
πολιτική του μέσα από διαδικασίες συνεχούς μάθησης. Σύμφωνα με τον
Ματσαγγούρα (2008), «Για να παραμείνει το σχολείο ζωντανός και δημιουργικός
θεσμός πρέπει συνεχώς να μετασχηματίζει σε διδακτικές προσεγγίσεις τις
σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις και τις δημιουργούμενες ανάγκες και
απαιτήσεις της κοινωνίας».
Οι σύγχρονες θεωρίες μάθησης, σύμφωνα με τις οποίες ο μαθητής οικοδομεί τη νέα
γνώση βασιζόμενος σε προϋπάρχουσες γνώσεις και μάλιστα μέσα από την
αλληλεπίδραση με την ομάδα, δημιουργούν νέα δεδομένα για την καθημερινή
διδασκαλία, ένα από τα οποία είναι σαφώς η διεύρυνση του διδακτικού χρόνου.
Σύμφωνα με αυτές, οι σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας που θεωρούν τη μάθηση όχι
μια απλή συσσώρευση γνώσεων αλλά μια δημιουργική, διερευνητική, βιωματική
δραστηριότητα που πετυχαίνεται μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες, δεν μπορούν
να εφαρμοστούν στα στενά πλαίσια της διδακτικής ώρας. Η ομαδοσυνεργατική, η
μέθοδος πρότζεκτ, τα σχέδια εργασίας, η διαθεματική προσέγγιση, η βιωματική
ανακαλυπτική μέθοδος απαιτούν χρόνο. Άλλωστε στην ίδια φιλοσοφία είναι
διαμορφωμένα και τα Α.Π.Σ. και Δ.Ε.Π.Π.Σ., τα οποία δεν γίνεται να εφαρμοστούν
στο παραδοσιακό σχολείο, όπου ο σχολικός χρόνος είναι ανελαστικός,
ευθύγραμμος και κατανεμημένος σε ώρες μαθημάτων που διαδέχονται η μια την
άλλη. Χρειάζεται περισσότερος χρόνος για τη δυνατότητα εφαρμογής μη
παραδοσιακών διδακτικών μεθόδων και μέσων (εκπαιδευτικό λογισμικό, Η/Υ, κ.α.)
(Kohn, 2006, Hargreaves, et al., 1997, Σοφού, 2002, Λάμνιας 2001, Χατζηδήμου &
Ταρατόρη, 2001. Βιτσιλάκη 2001, Βρεττός, 2001, Ματσαγγούρας, 2005, 2006, 2008).
Σύγχρονες κοινωνικές εξελίξεις και σχολικός χρόνος
Επίσης, οι σύγχρονες κοινωνικές εξελίξεις επέφεραν σοβαρές αλλαγές στη δομή και
λειτουργία της οικογένειας και ο χρόνος που οι γονείς βρίσκονται σπίτι μειώθηκε
σημαντικά. Ως εκ τούτου, το σχολείο καλείται να καλύψει το κενό που
δημιουργείται, τόσο σε θέματα φύλαξης και ασφάλειας των παιδιών, όσο και σε
θέματα αγωγής τους. Επιβάλλεται λοιπόν η επιμήκυνση του χρόνου παραμονής των
παιδιών στο σχολείο.
Ολόημερο δημοτικό σχολείο/Σχολεία διευρυμένου ωραρίου
Γίνεται κατανοητό ότι για την υλοποίηση όλων των παραπάνω αναγκαία
προϋπόθεση αποτελεί η διεύρυνση του σχολικού χρόνου. Η ανάγκη αυτή
αναγνωρίστηκε από πολύ νωρίς και ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 90 είχε
ξεκινήσει η κατάθεση σοβαρών προτάσεων διαμόρφωσης του ωρολογίου
προγράμματος στο πλαίσιο της διεύρυνσης του σχολικού χρόνου. Μια αξιόλογη
πρόταση σχολείου, που θα υλοποιούσε όλα τα παραπάνω ήταν το υποχρεωτικό
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ολοήμερο σχολείο (Αρβανίτη, 2006, Πυργιωτάκης κ.α., 2001, Θωϊδης & Χανιωτάκης,
2007). «Πρόκειται για ένα σχολείο, όπου το πρόγραμμά του είναι ενοποιημένο και οι
τρεις ζώνες του (πρωινή, μεσημεριανή και μεταμεσημβρινή) αποτελούν ένα ενιαίο
όλο» (Πυργιωτάκης, κ.α. 2001). Το ολοήμερο σχολείο προβλήθηκε ως το νέο σχολικό
μοντέλο, το οποίο μέσα από τη γενίκευσή του θα μπορούσε να συμβάλει στην
υπέρβαση της κρίσης του παραδοσιακού σχολείου, στην ανανέωση και στον
παιδαγωγικό του αναπροσανατολισμό (Θωίδης, 2000).
Το 1997 θεσμοθετείται το ολοήμερο σχολείο, το οποίο ξεκινά τη λειτουργία του το
1998. Μετά ωστόσο από τη δεκαετή περίπου εφαρμογή του άρχισε να
αμφισβητείται κατά πόσο το ολοήμερο σχολείο πέτυχε τόσο τους κοινωνικούς όσο
και τους παιδαγωγικούς στόχους τους οποίους κλήθηκε να εξυπηρετήσει.
Σύμφωνα με πανελλήνια έρευνα των ΙΝΕΜ ΙΠΕΜ (2007) Το Ολοήμερο Δημοτικό
Σχολείο ικανοποιεί, κατά προτεραιότητα, τις κοινωνικές ανάγκες των γονέων, δεν
ικανοποιεί, όμως, στον ίδιο βαθμό τις παιδαγωγικές ανάγκες των παιδιών τους. Στην
ίδια έρευνα σχεδόν οι μισοί εκπαιδευτικοί προτείνουν να αλλάξει ο συγκεκριμένος
τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου.
Το Υπουργείο Παιδείας τη χρονιά 2010-11, ύστερα από την «αποτυχία» , όπως
υποστηρίζει, «του Ολοήμερου σχολείου» θέτει σε λειτουργία 800 δημοτικά σχολεία
με νέο, διευρυμένο ωράριο τα Ολοήμερα Σχολεία Ενιαίου Αναμορφωμένου
Εκπαιδευτικού Προγράμματος (σχολεία διευρυμένου ωραρίου). Το Υπουργείο
Παιδείας θεωρεί ότι το ολοήμερο σχολείο «δημιούργησε προβλήματα και δεν
έπεισε την ελληνική οικογένεια και την εκπαιδευτική κοινότητα για τον
παιδαγωγικό/ εκπαιδευτικό του ρόλο. Η προετοιμασία των μαθημάτων της
επόμενης μέρας συχνά δεν ολοκληρωνόταν στο ολοήμερο σχολείο, ενώ η
διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων δεν εκλαμβανόταν ως
εμπλουτισμός των γνώσεων των παιδιών αλλά ως απλή απασχόλησή τους, με
αποτέλεσμα να μην αποτελέσει ένα «σύγχρονο αναβαθμισμένο σχολείο» και να μην
περιορίσει την «παραπαιδεία», αν και παρείχε ανάλογες δραστηριότητες στο
πρόγραμμά του». Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας η καθιέρωση των σχολείων
διευρυμένου ωραρίου δεν αποσκοπεί μόνο «στην άμεση άμβλυνση των μεγάλων
προβλημάτων και δυσλειτουργιών του δημοτικού σχολείου, που ταλαιπωρούν
μαθητές και γονείς» αλλά και «συμβάλλει στη σταδιακή μετατροπή του σημερινού
σχολείου στο Νέο Σχολείο, που είναι ο απώτερος στόχος της συνολικής
εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης».
Σήμερα τείνει να γενικευτεί η λειτουργία των σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο
πρόγραμμα. Αρκετοί ωστόσο δάσκαλοι στέκονται κριτικά απέναντι σε αυτού του
τύπου σχολείο. Σύμφωνα με έρευνα των Γρόλλιο Γ. και Λιάμπα Τ. (2012) στα
σχολεία διευρυμένου ωραρίου οι δάσκαλοι δεν αναφέρουν ότι η λειτουργία τους
εξυπηρετεί την αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης. Αντίθετα αισθάνονται
απογοήτευση και άγχος καθώς πιστεύουν ότι ο παιδαγωγικός τους ρόλος
συρρικνώνεται και η δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ τους και με τους
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εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων περιορίζεται σημαντικά. Σύμφωνα με τους δασκάλους
τα σχολεία αυτά χαρακτηρίζονται από την εντατικοποίηση της διδασκαλίας χωρίς
να υπάρχει αντίστοιχη βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών αλλά αντίθετα
δημιουργείται κούραση στα παιδιά, και προκαλούνται προβλήματα πειθαρχίας.
Στην ίδια έρευνα η θετική στάση των γονέων εξηγείται με βάση την εξυπηρέτηση
των αναγκών τους και όχι με βάση τις μορφωτικές ανάγκες των μαθητών.
Το παράδειγμα του Αρσακείου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης
Το Αρσάκειο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της συνεχούς
προσπάθειάς του για διαρκή βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, εφαρμόζει
πρόγραμμα διευρυμένου ωραρίου (8.00-15.00) το οποίο διαμορφώνεται σε 4
διδακτικές ζώνες (90΄) και τρία διαλείμματα (20’). Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα το
οποίο είναι υποχρεωτικό για όλα τα παιδιά:
• Ενισχύεται η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, με επιπλέον ώρες ελληνικών
και με την εισαγωγή της διδασκαλίας της αγωγής προφορικού λόγου.
• Ενισχύεται η διδασκαλία των μαθηματικών, με επιπλέον ώρες και με
δραστηριότητες μαθηματικής σκέψης.
• Οι φυσικές επιστήμες διδάσκονται από δάσκαλο-φυσικό σε οργανωμένο
εργαστήριο Φυσικής. Στις Α΄και Β΄τάξεις υπάρχει η δραστηριότητα «εργαστήρι
πειραμάτων», η οποία συνδέεται διαθεματικά με άλλα μαθήματα-δραστηριότητες
του ωρολογίου προγράμματος.
• Διδάσκεται η πληροφορική ως διδακτικό αντικείμενο σε οργανωμένο εργαστήριο
πληροφορικής.
• Αξιοποιούνται οι Τ.Π.Ε. στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία. Σε αυτό
καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης,
e-arsakeio.gr και ο εξοπλισμός των αιθουσών με διαδραστικούς πίνακες, προβολέα
πολυμέσων και υπολογιστή τάξης.
• Διδάσκεται η Ρομποτική στις Ε΄και ΣΤ΄τάξεις.
• Ενισχύεται η διδασκαλία των ξένων γλωσσών με επιπλέον ώρες Αγγλικών από
την Α΄ τάξη και διδασκαλία σε επίπεδα από την Δ΄ και διδάσκεται η δεύτερη ξένη
γλώσσα (γαλλικά/γερμανικά) από την Γ΄. Ο λόγος της εισαγωγής των επιπλέον ωρών
δεν είναι μόνο η ενίσχυση της εκμάθησης της ξένης γλώσσας, αλλά και η παροχή
δυνατότητας για υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και διαθεματικών
δραστηριοτήτων, με στόχο την καλύτερη κατανόηση της κουλτούρας και του
πολιτισμού των αντίστοιχων λαών.
• Περιλαμβάνεται το μάθημα-δραστηριότητα της Ελληνικής Παράδοσης στις Α΄
και Β΄ τάξεις, με στόχο την ενασχόληση και γνωριμία με τα ήθη, έθιμα και τον
πολιτισμό του τόπου μας σε σχέση με τα ήθη και έθιμα άλλων λαών.
• Υπάρχει ξεχωριστή ώρα θεατρικής αγωγής και ενισχύονται με επιπλέον ώρες η
μουσική και η γυμναστική. Τα μαθήματα αυτά, όπως και των καλλιτεχνικών
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διδάσκονται από τους ανάλογους καθηγητές ειδικοτήτων, σε ειδικά διαμορφωμένες
αίθουσες.
• Υπάρχει ξεχωριστή ώρα φιλαναγνωσίας η οποία βέβαια αρκετά συχνά
αξιοποιείται κατά τη διδακτική πράξη για τη διδασκαλία άλλων μαθημάτων. Το
λογοτεχνικό βιβλίο χρησιμοποιείται στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία και
γίνεται συχνή αξιοποίηση της βιβλιοθήκης του σχολείου.
• Υπάρχει ξεχωριστή ώρα δημιουργικής σκέψης
• Τέλος, στις ώρες της ευέλικτης ζώνης υλοποιούνται καινοτόμα προγράμματα
(αγωγής υγείας, περιβαλλοντικά, πολιτιστικά, συνεργασίας σχολείων Comenius
κ.α.), με θέματα σύγχρονα που ενδιαφέρουν τα παιδιά. Τα συγκεκριμένα σχέδια
συχνά εξακτινώνονται και στα άλλα μαθήματα και δράσεις του ωρολογίου
προγράμματος. Η εφαρμογή τους επηρεάζει την πρακτική των άλλων μαθημάτων.
Το δίωρο αυτό υλοποιείται από το 2003 (δίωρο διαθεματικών δραστηριοτήτων)
πολύ πριν καθιερώσει το Υπουργείο Παιδείας την ευέλικτη ζώνη.
Το πρόγραμμα είναι ενιαίο, υποχρεωτικό για όλα τα παιδιά και τα λεγόμενα
ακαδημαϊκά μαθήματα διαχέονται καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας, φροντίζοντας
όμως οι δραστηριότητες που θεωρούνται από τους μαθητές πιο ξεκούραστες
(γυμναστική, θέατρο, εργαστήρια) να μπαίνουν προς το τέλος της ημέρας. Το παιδί
μπορεί να σχολάσει στις 15.00 ή να παραμείνει στο σχολείο μέσχρ τις 16.30 για να
παρακολουθήσει τις δραστηριότητες που θα επιλέξει και μόνο τις ημέρες που αυτές
προσφέρονται. Οι δραστηριότητες αυτές μπορεί να είναι αθλητικές (αντισφαίριση,
ποδόσφαιρο, πετοσφαίριση, καλαθοσφαίριση, στίβος), καλλιτεχνικές (θέατρο,
χορός, εικαστικά), πνευματικές (σκάκι, ρητοτική), πληροφορικής (ρομποτική) κ.α.
Παράλληλα διαμορφώθηκαν και εξοπλίστηκαν ανάλογα οι αίθουσες διδασκαλίας
(βιβλιοθήκη, εργαστήρι φυσικής, αίθουσα πληροφορικής και αίθουσα τάμπλετ,
αίθουσες ξένων γλωσσών, εργαστήρι καλλιτεχνικών, αίθουσα μουσικής, θεατρικής
αγωγής)
ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η ενίσχυση πολλών μαθημάτων με επιπλέον ώρες
δε σημαίνει αύξηση της διδακτέας ύλης αλλά διάθεση του χρόνου αφενός σε
επίπεδο δασκάλου για εισαγωγή καινοτομιών και εφαρμογή σύγχρονων διδακτικών
πρακτικών και αφετέρου για το μαθητή για υλοποίηση δημιουργικών, βιωματικών,
ανακαλυπτικών, συνεργατικών δραστηριοτήτων. Παράλληλα γίνεται συνεχώς στο
πλαίσιο του συντονισμού και της συνεργασίας οριζόντια (ανά τάξη) και κάθετα (ανά
Αρσάκειο δημοτικό) των δασκάλων, εξορθολογισμός της ύλης και οργάνωσή της με
βάση τα ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ.
Στο πλαίσιο αυτό θεωρείται δεδομένη (από το 2003) η εφαρμογή σύγχρονων
μεθόδων διδασκαλίας. Κάθε τάξη υλοποιεί κάθε χρόνο, σχέδια εργασίας με θέματα
σύγχρονα που ενδιαφέρουν τα παιδιά ή κρίνουν οι δάσκαλοι ότι χρειάζονται.
Προσεγγίζονται μέσα από ποικίλες δράσεις και μαθήματα. Ωστόσο, η διαθεματική
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προσέγγιση δεν εφαρμόζεται μόνο κατά την εκπόνηση ενός πρότζεκτ, αλλά και κατά
τη διδασκαλία σημαντικών ενοτήτων από τη γλώσσα, την ιστορία, τη φυσική, τη
γεωγραφία κ.α. Η ομαδοσυνεργατικότητα αρχίζει και εφαρμόζεται όλο και πιο
συχνά, τόσο κατά την εκπόνηση των διαθεματικών σχεδίων εργασίας, όσο και στην
καθημερινή διδασκαλία των μαθημάτων. Ο μαθητής αρχίζει και παίζει ενεργό ρόλο
στη μαθησιακή διαδικασία και προσεγγίζει τη γνώση ανακαλυπτικά και βιωματικά,
καθώς καλείται να ερευνήσει μέσα από διάφορες πηγές (διαδίκτυο, σχολική
βιβλιοθήκη, e-arsakeio) τις πληροφορίες, να τις αξιολογήσει και στη συνέχεια να
παρουσιάσει τις εργασίες και παρουσιάσεις του σε συνεργασία με την ομάδα των
συμμαθητών του. Η διδασκαλία από πηγές και σε ομάδες, η αναζήτηση
πληροφοριών από το μαθητή από το διαδίκτυο και τη βιβλιοθήκη, η οργάνωση και
παρουσίαση των δικών τους παρουσιάσεων και εργασιών η αξιοποίηση της
λογοτεχνίας, του θεάτρου, των καλλιτεχνικών στην καθημερινή διδακτική
διαδικασία, η εκπόνηση πειραμάτων όπου είναι εφικτό, η υλοποίηση εκπαιδευτικών
προγραμμάτων εντός και εκτός του σχολείου, η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε., τόσο από το
μαθητή όσο και από τον εκπαιδευτικό, είναι μερικά μόνο από τα στοιχεία που
καθιστούν τη διδασκαλία μια διερευνητική, ψυχαγωγική και δημιουργική
διαδικασία
Οποιαδήποτε μέθοδος ή πρακτική εφαρμόζεται στοχεύει όχι μόνο στην οικοδόμηση
των γνώσεων στα παιδιά αλλά στην ενίσχυση των δεξιοτήτων μεταγνώσης και
αναστοχασμού, στο να μάθουν δηλαδή τα παιδιά πώς να μαθαίνουν, στην ενίσχυση
της κρίσης και της δημιουργικότητάς του, στην καλλιέργεια των διαπροσωπικών και
κοινωνικών δεξιοτήτων, στην πολιτιστική του καλλιέργεια, στην ηθική και
συναισθηματική του εκπαίδευση.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ
Καθοριστικό για την υλοποίηση των παραπάνω αποτέλεσε η δημιουργία και η
χρήση ενός ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης μαθημάτων, η ηλεκτρονική
πλατφόρμα μάθησης, το e-arsakeio. Το e-arsakeio φιλοξενεί πλούσιο και αξιόλογο
πρωτογενές υλικό και στις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει
παρουσιάσεις, διαδραστικές ασκήσεις διαφόρων τύπων πολυμεσικές εφαρμογές,
συμπληρωματικό ψηφιακό διδακτικό υλικό διαφόρων τύπων (word, pdf, ήχου),
ολοκληρωμένα μαθήματα με ανάπτυξη υποενοτήτων με προτεινόμενους
υπερσυνδέσμους που οδηγούν σε ασφαλείς ιστοτόπους, σε πηγές (γραπτές, οπτικές
και ακουστικές) κ.λ.π. Είναι διαθέσιμο στους μαθητές οποιαδήποτε στιγμή θέλουν
να το χρησιμοποιήσουν, τόσο στο σπίτι όσο και στο σχολείο (Επικοινωνία, 2012). Το
υλικό της πλατφόρμας δημιουργείται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς,
ανάλογα με τις ανάγκες ή τις αδυναμίες της τάξης τους.
ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
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Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι μια συνεχής δυναμική διαδικασία, η οποία
στηρίζεται κατά κύριο λόγο στις ανάγκες των εκπαιδευτικών και στα νέα δεδομένα
της παιδαγωγικής και διδακτικής επιστήμης (νέα Α.Π.Σ. και Δ.Ε.Π.Π.Σ., νέα βιβλία,
Τ.Π.Ε., μαθησιακές δυσκολίες, διαχείριση τάξης, κ.α.). Διοργανώνεται κατά κύριο
λόγο από τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία. Είναι χαρακτηριστική επίσης, η συμμετοχή
των εκπαιδευτικών σε προγράμματα επιμόρφωσης άλλων φορέων. Συχνά είναι οι
ίδιοι εισηγητές σε συνέδρια και ημερίδες.
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: «ΤΣΑΝΤΑ ΣΤΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ»
Το πρόγραμμα αποτελεί την οργανωμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη
εφαρμογή της εμπειρίας των εκπαιδευτικών και συντονιστών εκπαίδευσης της Φ.Ε.,
από την 10ετή (από το 2003) εφαρμογή ενός μικρότερου σε χρονική διάρκεια
ωρολογίου προγράμματος (7ωρου). Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε τη λειτουργία του
από το 2003 πολύ πριν ξεκινήσουν τη λειτουργία τους το 2010 τα ανάλογα δημόσια
σχολεία Ενιαίου Αναμορφωμένου Προγράμματος, ΕΑΕΠ. Το πιο σημαντικό από τη
δεκαετή λειτουργία του σχολείου στο παραπάνω πλαίσιο είναι η διαπίστωση του
συλλόγου διδασκόντων, ότι η σχολική εργασία του παιδιού ολοκληρώνεται και
εξαντλείται στο σχολείο. Η ανάθεση των καθηκόντων για το σπίτι από τους
εκπαιδευτικούς γινόταν από συνήθεια και όχι γιατί πραγματικά ήταν κάτι αναγκαίο
και χρήσιμο.
Τώρα οι κατ΄οίκον εργασίες αυτές δηλαδή που έμπαιναν κάποτε ως καθήκοντα στο
σπίτι, ενσωματώνονται πλέον στις διδασκαλίες. Οι ασκήσεις εμπέδωσης και
επανάληψης, τα προβλήματα εφαρμογής, η κατανόηση της διδαχθείσας ύλης, η
εμβάθυνση και διερεύνηση των γνώσεων ολοκληρώνονται στη διάρκεια του
μαθήματος. Ως εκ τούτου, άρχισαν σιγά σιγά οι κατ’ οίκον εργασίες, να
διαμορφώνονται σε νέα βάση και να μεταρρυθμίζονται ως προς τη φιλοσοφία
ανάθεσής τους, το περιεχόμενο, τον όγκο, την ποιότητά, τον στόχο τους, τον
υποχρεωτικό χαρακτήρα τους και τον χρόνο εκτέλεσης και παράδοσής τους. Τα
παιδιά φέρνουν την τσάντα τους στο σχολείο τη Δευτέρα και την παίρνουν την
Παρασκευή, προκειμένου να ενημερωθούν οι γονείς για την εβδομαδιαία πρόοδο
του παιδιού. Για το σπίτι ανατίθενται δημιουργικές εργασίες, όπως η ανάγνωση
λογοτεχνικού βιβλίου. Η μοναδική υποχρεωτική εργασία που έχουν τα παιδιά για το
σπίτι είναι η περαιτέρω εξάσκηση στην ορθογραφία.
Αν κάποιο παιδί επιθυμεί να ασχοληθεί στον ελεύθερό του χρόνο, μπορεί να
επισκεφθεί (προαιρετικά) την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης του Αρσακείου (earsakeio), όποτε θέλει και από όπου θέλει. Εκεί, θα βρει πλούσιο εκπαιδευτικό
υλικό. Μπορεί για παράδειγμα να επιλέξει από μια τράπεζα, σχετικών με την ύλη
που διδάχθηκε, διαδραστικών ασκήσεων, εργασιών και ερωτήσεων αξιολόγησης με
άμεση ανατροφοδότηση. Μπορεί να ξαναδεί τις πηγές στις οποίες αναφέρεται το
μάθημα, το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό, τις προσομοιώσεις και παρουσιάσεις του
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μαθήματος, να πειραματιστεί με τα ειδικά κατασκευασμένα μοντέλα. Μπορεί να
δει και να επαναλάβει στο σπίτι του όποια σημεία του μαθήματος το δυσκόλεψαν ή
του άρεσαν. Μπορεί ακόμα να ανατρέξει και στο σχολικό εγχειρίδιο που είναι
αναρτημένο. Το παιδί δε χρειάζεται να αποστηθίσει τίποτα, ούτε στο σπίτι ούτε
φυσικά στο σχολείο.
Συζήτηση- συμπεράσματα
Από έρευνα που υλοποιήθηκε στο σύνολο των μαθητών και των γονέων (380) του
σχολείου προέκυψε ότι τα παιδιά, πέρα από το ότι έχουν περισσότερο ελεύθερο
χρόνο που τον αφιερώνουν στο παιχνίδι και σε άλλες εξωσχολικές δημιουργικές
δραστηριότητες, έχουν θετική στάση απέναντι στο σχολείο και έρχονται και
φεύγουν ευχαριστημένα. Επίσης θεωρούν τους εαυτούς τους καλούς μαθητές,
πιστεύουν ότι η μαθησιακή διαδικασία είναι μια ευχάριστη διαδικασία και κυρίως
δεν νιώθουν άγχος για τη σχολική τους επίδοση. Δήλωσαν ότι μαθαίνουν με τρόπο
ευχάριστο μέσα από ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες και ότι είναι ευχαριστημένα
που δεν παίρνουν την τσάντα στο σπίτι. Επιπλέον νιώθουν ότι έχουν φίλους στο
σχολείο και ότι είναι αγαπητοί σε όλους. Τα παραπάνω σε συνδυασμό με την
άποψη των εκπαιδευτικών ότι οι επιδόσεις τους βελτιώθηκαν και με τη διαπίστωση
των γονέων ότι τα παιδιά τους γυρνούν από το σχολείο χαρούμενα, έχοντας
κατανοήσει και εμπεδώσει την ύλη, επιβεβαιώνουν την επιτυχή εφαρμογή του.
Συνοψίζοντας τα στοιχεία που συνετέλεσαν στην επιτυχή υλοποίησή του είναι:
• Σταδιακή, σε βάθος δεκαετίας, εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας
• Οργάνωση και ομαλότερη διευθέτηση της ύλης από Συντονίστριες, στον
οριζόντιο και κάθετο συντονισμό
• Λειτουργία διευρυμένου ωραρίου/4 διδακτικά δίωρα
• Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
• Τ.Π.Ε./ πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης
Η αξιοποίηση τους και η εφαρμογή τους σε άλλα σχολεία είναι ένα θέμα που αξίζει
να μελετηθεί περαιτέρω.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο σκοπός της έρευνας είναι να διερευνήσει τον τρόπο προσέγγισης των
διευθυντικών
στελεχών
της
εκπαίδευσης
του
φαινομένου
της
πολυπολιτισμικότητας. Στην έρευνα συμμετείχαν 113 διευθυντικά στελέχη σχολείων
της εκπαίδευσης από 65 γυμνάσια και 48 λύκεια. Ως μέσο συλλογής των δεδομένων
επιλέχτηκε το ερωτηματολόγιο. Για τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε
διερευνητική παραγοντική ανάλυση με περιστροφή και εφαρμόσθηκε ανάλυση
διακύμανσης ενός παράγοντα (One-way ANOVA). Βρεθήκαν στατιστικά σημαντικές
διαφορές στην κατεύθυνση σπουδών (θεωρητική – θετική) και την αντιμετώπιση
προβληματικών καταστάσεων F(1,57) = 7,32 p=.009 και στη διδακτική εμπειρία και
την αντίληψη για την πολυπολιτισμικότητα F(1,110) = 2,77 p=.045. Συμπερασματικά οι
διευθυντές με θετική κατεύθυνση σπουδών στο πανεπιστήμιο, όταν υπάρχουν
δυσκολίες στις σχέσεις των μαθητών με το σχολείο, δεν εμπλέκουν τους γονείς και
επιζητούν σημαντικά λιγότερο την συμβολή τους στην διαδικασία της επίλυσης των
προβλημάτων.
Εισαγωγή
Είναι γνωστό ότι τις τελευταίες δεκαετίας αυξήθηκε το μεταναστευτικό ρεύμα, σε
ευρωπαϊκό επίπεδο και στην χώρα μας και πλέον, αποτελεί μια πραγματικότητα για
την ελληνική κοινωνία. Οι πολυπολιτισμικές τάξεις αποτελούν μέρος του σημερινού
συνολικού ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Η συνύπαρξη των γηγενών
μαθητών και των μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο στο ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστημα αποτελεί κεντρικό ζητούμενο προβληματισμού, καθώς η
εισροή πολλών και διαφορετικών κοινωνικών ομάδων οδήγησε στην έξαρση και την
άκριτη υιοθέτηση στερεότυπων και προκαταλήψεων από τον γηγενή πληθυσμό. Ο
περιορισμός των ατόμων με διαφορετική πολιτισμική ταυτότητα περιχαρακώνει τις
μειονοτικές ομάδες, συγκαλύπτοντας τις κοινωνικές ανισότητες. Η σημασία της
εκπαίδευσης στην κοινωνία και στην οικονομική ανάπτυξη του ανθρώπου είναι
δεδομένη, όπως και το δικαίωμα κάθε μαθητή στην μόρφωση και δεν εξαρτάται
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από την πολιτισμική του ταυτότητα. Αποτέλεσμα της φοίτησης μαθητών με
διαφορετικό πολυπολιτισμικό υπόβαθρο είναι το πολυπολιτισμικό σχολείο.
Όπως είναι ευρέως γνωστό, στη βάση της οργανωτικής πυραμίδας του
εκπαιδευτικού συστήματος βρίσκεται η εκπαιδευτική μονάδα, η οποία αποτελεί ένα
ανοικτό σύστημα, το οποίο επηρεάζει και επηρεάζεται από το περιβάλλον
(Angelides, Stylianou & Leigh, 2003). Η δυναμική που αναπτύσσεται σε κάθε
εκπαιδευτική μονάδα προσδιορίζεται από το διοικητικό μοντέλο που εφαρμόζει ο
κάθε διευθυντής (αυταρχικό, δημοκρατικό, συμμετοχικό, συνεργατικό), από τον
επαγγελματισμό του, από τη λειτουργία και τη δραστηριοποίηση του κάθε
εκπαιδευτικού, από την χωροταξική εγκατάσταση του σχολείου, (αστική, ημιαστική,
ημιαγροτική, αγροτική). Τα παραπάνω αποτελούν την βασική προϋπόθεση για την
ανάπτυξη μιας ποιοτικής εκπαίδευσης σε μαθητές διαφόρων ηλικιών, ικανοτήτων,
δεξιοτήτων, προσδοκιών αλλά και διαφόρων πολιτισμών, θρησκειών, γλωσσών,
στερεοτύπων, συμπεριφορών και προκαταλήψεων.
Ανασκόπηση
Η πολυπολιτισμική εκπαίδευση ορίζεται ως παιδαγωγική απάντηση στα
προβλήματα διαπολιτισμικής φύσης που ανακύπτουν σε μια διαπολιτισμική και
πολυεθνική κοινωνία. Σύμφωνα με τον Essinger (1988), αναφέρονται βασικές
σχέσεις που έχει η πολυπολιτισμικότητα με την κοινωνία και το σχολείο, όπως είναι
η εκπαίδευση για ενσυναίσθηση, όταν σχετίζεται με το ενδιαφέρον για προβλήματα
κατανόησης και διαφορετικότητας, η εκπαίδευση για διαπολιτισμικό σεβασμό όταν
πραγματοποιεί άνοιγμα σε άλλους πολιτισμούς, με ταυτόχρονη συμμετοχή αυτών
στο δικό μας, η εκπαίδευση για την αλληλεγγύη όταν καλλιεργεί την συλλογική
συνείδηση που ξεπερνά τα όρια των ομάδων, των φυλών και των κρατών και έχει
ως στόχο την μείωση της κοινωνικής ανισότητας και αδικίας και τέλος η εκπαίδευση
για την απαλλαγή από τα εθνικά στερεότυπα και τις προκαταλήψεις, εναντίον του
εθνικιστικού τρόπου σκέψης ώστε οι διαφορετικοί λαοί να μπορέσουν να
επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Σύμφωνα με την τελική Έκθεση του Συμβουλίου της
Ευρώπης για την εκπαίδευση και την πολιτισμική ανάπτυξη (Wasserberg, 1999), η
πολυπολιτισμικότητα θα πρέπει να αποτελεί ένα εν δυνάμει προνόμιο για το άτομο.
Η αξιοποίηση της πολυπολιτισμικότητας, ώστε αυτή να αποτελεί προνόμιο, θα
πρέπει να διασφαλίζει την αλληλεπίδραση ανάμεσα στους διάφορους πολιτισμούς χωρίς να εξαφανίζεται η ιδιαίτερη ταυτότητα κανενός - και τη μετατροπή της
πολυπολιτισμικής κατάστασης σε διαπολιτισμική (Μπάρος και Μανάφη, 2008). Στην
πραγματικότητα, στην πλειονότητά τους οι κοινωνίες μας είναι πολυπολιτισμικές με
τάσεις διεύρυνσης της πολυπολιτισμικότητας και ο κάθε πολιτισμός έχει τα δικά του
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που πρέπει να αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά.
Στην ίδια Έκθεση, ανάμεσα στα βασικά χαρακτηριστικά της διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης, αναφέρεται ότι η διαπολιτισμική εκπαίδευση αποτελεί βασική αρχή
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και στόχο που διέπει κάθε σχολική δραστηριότητα. Τα σχολεία στις χώρες υποδοχής
μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο θα πρέπει να δημιουργούν τις κατάλληλες
συνθήκες για την υποδοχή τους και για την νέα πολιτισμική πραγματικότητα που θα
αντιμετωπίσουν οι μαθητές και οι οικογένειες τους (McGlynn, 2008).
Σύμφωνα με τον Δαμανάκη (1997), στην διαπολιτισμική θεωρεία υπάρχει τα αξίωμα
της παροχής των ίσων ευκαιριών, το αξίωμα της ισοτιμίας του μορφωτικού
κεφαλαίου, ανεξάρτητα από την πολιτισμική προέλευση και το αξίωμα της
ισοδυναμίας των πολιτισμών. Για να ισχύσουν τα παραπάνω απαιτείται η
εγκατάλειψη των εθνοκεντρικών σχολικών προγραμμάτων, η υπέρβαση της στενής
έννοιας του κράτους έθνους, η αποδοχή της πολυπολιτισμικότητας, ο
μετασχηματισμός της κοινωνίας σε μια πιο ανεκτική με όραμα που να αποδέχεται
την ετερότητα και την διαφορετική άποψη, την συγκατοίκηση ατόμων και την
ομαλή συνύπαρξη ομάδων με πολιτισμικές διαφορές.
Θα πρέπει να υπάρχει, σύμφωνα με τον Δαμανάκη (1997), η αποδοχή και η
αξιοποίηση του διαπολιτισμικού και διαγλωσσικού κεφαλαίου των μαθητών με
μεταναστευτικό υπόβαθρο με σκοπό την ανάπτυξη του ατόμου στις πολιτισμικές
μειονότητες και την κοινωνικοποίηση του σε διαγλωσσικές συνθήκες σε μια
πολυπολιτισμική κοινωνία (παιδοκεντρικός προσανατολισμός). Για την πιο
ολοκληρωμένη και σωστή προσέγγιση του ζητήματος της πολυπολιτισμικότητας
στην εκπαίδευση αλλά και στην κοινωνία και στις πολιτικές οι οποίες πρέπει να
ακολουθούνται, θα πρέπει να υπάρχει μια διεισδυτική και φιλοσοφική προσέγγιση
της έννοιας της πολυπολιτισμικότητας, εξαιτίας της πολυδιάστατης εικόνας του
φαινομένου. Και αυτό διότι υπάρχει μια σαφής συσχέτιση μεταξύ των διαφόρων
τύπων και μοντέλων ηγεσίας και των μορφών διοίκησης, όταν αυτές αναφέρονται
σε ιδιαίτερες μαθητικές ομάδες και κατηγορίες όπως είναι οι μαθητές με
μεταναστευτικό υπόβαθρο. (McGlynn, 2008).
Το φαινόμενο της μετανάστευσης ήταν ουσιαστικά ένα από τα γενεσιουργά αιτία
της πολυπολιτισμικότητας των κοινωνιών και της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Η
υποδοχή των μεταναστών στις χώρες κατά την είσοδο τους σε αυτές αντιμετώπιζε
πολλά προβλήματα, όπως στέγασης εκπαίδευσης, εργασίας, ασφάλισης αλλά και
ακόμη πιο πολύπλοκες όπως η διαφορετική πολιτιστική κουλτούρα (Μαλκίδης,
1998). Η προσοχή δεν επικεντρώνεται σε «οφθαλμοφανείς» πολιτισμικές διαφορές,
αλλά στις διαφορές που υπάρχουν σε σχέση με τις δυνατότητες πρόσβασης στις
επίκαιρες μορφές εξουσίας, στις διαφορές των κοινωνικών θέσεων και στις δομικά
προσδιορισμένες διαφορές των συλλογικών εμπειριών (Γκόβαρης, 2000).
Μέσα στο πλαίσιο μηχανισμών κυριαρχίας, αποκλεισμού και κοινωνικών
ανισοτήτων, θεωρείται απαραίτητη η μελέτη των σχέσεων μεταξύ πολιτισμού και
πολιτικής (Giroux, 2003) και η πορεία προς την πολυπολιτισμική κοινωνία (Sleeter &
McLaren, 1995). Τα ίδια άτομα της κοινωνίας παράγουν και αναπαράγουν νοήματα
σε ένα πλαίσιο που διαμορφώνεται και αναμορφώνεται σταθερά από τις σχέσεις
εξουσίας και οι ομαδικές διαφορές δομούνται από τις σχέσεις αυτές στο κοινωνικό
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και ιστορικό πλαίσιο (Kincheloe & Steinberg, 1997). Είναι γενικά αποδεκτό ότι
παρόλο τους πειραματισμούς με την εφαρμογή των διαφόρων μοντέλων στην
εκπαίδευση, σχετικά με την διαφορετικότητα των μαθητών, δεν βρέθηκε λύση στο
ζήτημα της εκπαίδευσης.
Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση του τρόπου προσέγγισης των διευθυντικών
στελεχών της εκπαίδευσης του φαινομένου της πολυπολιτισμικότητας σε σχολεία
στα οποία φοιτούν μαθητές διαφορετικής γλωσσικής και πολιτισμικής προέλευσης
και οι οποίοι κατά συνέπεια έρχονται αντιμέτωποι με τα πιθανά προβλήματα αυτής
της κατηγορίας των μαθητών στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση του νομού Λάρισας
και η διερεύνηση και καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι
διευθυντές των σχολικών μονάδων σε σχέση με την εκπαίδευση των μαθητών με
μεταναστευτικό υπόβαθρο.
Μέθοδος
Δείγμα
Στην έρευνα συμμετείχαν 113 διευθυντικά στελέχη σχολείων της εκπαίδευσης (50
διευθυντές και 63 υποδιευθυντές). Από αυτούς οι 61 ήταν άνδρες και οι 52 γυναίκες
που προερχόταν από 65 γυμνάσια και 48 λύκεια. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 14
διαφορετικές ειδικότητες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τη θεωρητική και τη
θετική κατεύθυνση. Ο μέσος όρος της διδακτικής τους εμπειρίας ήταν τα 26,37 ±
0,47 έτη. Η επιλογή των σχολείων έγινε από το σύνολο των σχολείων του νομού με
τη μέθοδο της τυχαίας δειγματοληψίας.
Εργαλεία μέτρησης
Ως μέσο συλλογής των δεδομένων επιλέχτηκε το ερωτηματολόγιο. Οι ερωτήσεις
ήταν με διαβαθμισμένη επιλογή σε 5βαθμια κλίμακα τύπου Likert. Το
ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από ενότητες ερωτήσεων. Η πρώτη θεματική
ενότητα περιελάμβανε ερωτήσεις πραγματολογικού χαρακτήρα, η δεύτερη
ερωτήσεις για τη συμμετοχή των διευθυντών σε διαπολιτισμικά επιμορφωτικά
προγράμματα καθώς και το περιεχόμενο των προγραμμάτων. Η τρίτη ενότητα
ερωτήσεις για τα προβλήματα που συναντούν οι διευθυντές στο πολυπολιτισμικό
περιβάλλον και τους τρόπους επίλυσης, ενώ η τέταρτη ενότητα περιελάμβανε
ερωτήσεις για τις σχέσεις των διευθυντών με τους μαθητές και τους γονείς. Τέλος η
πέμπτη ενότητα περιελάμβανε ερωτήσεις για τις δυσκολίες που προκύπτουν στις
σχέσεις μεταξύ Ελλήνων μαθητών και μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο και η
έκτη ενότητα επικεντρωνόταν στις αντιλήψεις των διευθυντών για την
πολυπολιτισμικότητα.
Διαδικασία - Συλλογή δεδομένων
Η διαδικασία συλλογής των δεδομένων πραγματοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος
2013-2014, με επιλογή των σχολείων με τη μέθοδο της τυχαίας δειγματοληψίας. Τα
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ερωτηματολόγια δίνονταν στους διευθυντές και τους υποδιευθυντές των σχολείων,
συνοδευόμενα με προφορικές οδηγίες για την κατανόηση και τον τρόπο
συμπλήρωσης. Ιδιαίτερα τονιζόταν στους συμμετέχοντες, ότι η συμμετοχή τους
ήταν σημαντική για την εξαγωγή συμπερασμάτων στο πλαίσιο της διαχείρισης της
πολυπολιτισμικότητας στο σχολείο, ενώ η συμμετοχή τους στην έρευνα ήταν
εθελοντική και απολύτως ανώνυμη.
Στατιστική ανάλυση
Για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε διερευνητική
παραγοντική ανάλυση, με το στατιστικό πακέτο SPSS 20.0 για Windows. Έγινε
παραγοντική ανάλυση χωρίς περιστροφή (Principal Component Analysis), για να
καθοριστεί ο αριθμός των παραγόντων του ερωτηματολογίου. Οι ιδιοτιμές έπρεπε
να είναι μεγαλύτερες του 1.00. Κατόπιν έγινε παραγοντική ανάλυση με περιστροφή
ώστε να ερμηνευτεί η τελική λύση (Principal Component Analysis with VARIMAX
Rotation). Η γραμμική σχέση μεταξύ των μεταβλητών όλων των ερωτηματολογίων
εξετάσθηκε από το συντελεστή συσχέτισης του Pearson. Επιπλέον, εφαρμόσθηκε
ανάλυση διακύμανσης ενός παράγοντα (One-way ANOVA) για τη διαπίστωση
διαφορών μεταξύ των κατηγοριών των παραγόντων που μετρήθηκαν και
εφαρμόστηκε το τεστ πολλαπλών συγκρίσεων (Scheffe post-hoc), για τη διερεύνηση
των επιμέρους διαφορών μεταξύ των μέσων όρων. Επίσης για την ανάλυση των
αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε περιγραφική στατιστική (μέσος όρος, τυπική
απόκλιση). Ως επίπεδο σημαντικότητας ορίσθηκε το p<.05.
Αποτελέσματα
Περιγραφική στατιστική
Οι συμμετέχοντες στην έρευνα διευθυντές και υποδιευθυντές των γυμνασίων και
λυκείων, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της περιγραφικής στατιστικής
ανάλυσης κατατάσσονται όπως στους παρακάτω πίνακες σχετικά με την συχνότητα
και την ποσοστιαία αναλογία, σύμφωνα με το φύλο, την ηλικία, την κατεύθυνση
σπουδών (θεωρητική ή θετική),
την διδακτική εμπειρία, την κατοχή μεταπτυχιακών τίτλων, τη θέση ευθύνης
(διευθυντής ή υποδιευθυντής).
Πίνακας 1. Αριθμός συμμετεχόντων και ποσοστιαία αναλογία του δείγματος ανά
φύλο.

Άνδρες
Γυναίκες

Φύλο
Συχνότητα
61
52

Ποσοστιαία
αναλογία
54 (%)
46

Πίνακας 2. Αριθμός συμμετεχόντων και ποσοστιαία αναλογία του δείγματος ανά
ηλικία.
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25-34 ετών
35-44 ετών
45-54 ετών
>55 ετών

Ηλικία
Συχνότητα
12
26
29
46

Ποσοστιαία
10,6 (%)
αναλογία
23,0
25,7
40,7

Πίνακας 3. Αριθμός συμμετεχόντων και ποσοστιαία αναλογία του δείγματος ανά
κλάδο (θεωρητική και θετική κατεύθυνση).
Κλάδος – ειδικότητα
Συχνότητα
Θετικός κλάδος
53
Θεωρητικός κλάδος
60

Ποσοστιαία
46,90 (%)
αναλογία
53,10

Πίνακας 4. Αριθμός συμμετεχόντων και ποσοστιαία αναλογία του δείγματος
σύμφωνα με τις μεταπτυχιακές σπουδές των ερωτώμενων.
Κατοχή μεταπτυχιακών
Συχνότητα
Ποσοστιαία
Χωρίς μεταπτυχιακό
73
64,6 (%)
αναλογία
Μεταπτυχιακό
31
27,4
Διδακτορικό
δίπλωμα
9
8,00
δίπλωμα
Πίνακας 5. Αριθμός συμμετεχόντων και ποσοστιαία αναλογία του δείγματος
σύμφωνα με τις θέσεις ευθύνης.
Συμμετέχοντες
Συχνότητα
Ποσοστιαία
Διευθυντής
50
44,2 (%)
αναλογία
Υποδιευθυντής
63
55,8
Για την επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η παραγοντική ανάλυση
κυριών συνιστωσών. Η κλίμακα απαντήσεων ήταν η 5-θμια κλίμακα τύπου Likert και
συγκεκριμένα 1=συμφωνω απόλυτα, 2=συμφωνώ εν μέρει, 3=δεν έχω άποψη, 4=
διαφωνώ εν μέρει, 5=διαφωνώ απόλυτα. Ο αριθμός των παραγόντων που πρέπει
να διατηρηθούν σε κάθε παραγοντική ανάλυση είναι ζωτικής σημασίας. Για τον
καθορισμό τους έχουν προταθεί διάφορες μέθοδοι. Ο πιο διαδεδομένος τρόπος
είναι με βάση τις ιδιοτιμές των παραγόντων. Διατηρούνται δηλαδή τόσοι
παράγοντες, όσων οι ιδιοτιμές είναι μεγαλύτερες της μονάδας (eigenvalues > 1.0).
Μία άλλη μέθοδος είναι μέσω του γραφήματος του Scree-plot. Στη μέθοδο αυτή οι
παράγοντες καθορίζονται μέσω της οπτικής εξέτασης ενός γραφήματος (Cattell,
1966).
Για να καθοριστεί ο αριθμός των παραγόντων του ερωτηματολογίου έγινε
παραγοντική ανάλυση χωρίς περιστροφή (Principal Component analysis). Η ανάλυση
έδειξε ότι τέσσερις παράγοντες είχαν ιδιοτιμές μεγαλύτερες της μονάδας, ενώ και
το γράφημα του Scree-plot συνηγορούσε για διατήρηση τριών παραγόντων.
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Κατόπιν έγινε παραγοντική ανάλυση με περιστροφή ώστε να ερμηνευτεί η τελική
λύση (Principal Component analysis with VARIMAX rotation). Η νέα ανάλυση έδειξε
ότι αυτοί οι τέσσερις παράγοντες εξηγούν το 38,19% της διακύμανσης.
Το ερωτηματολόγιο εξέτασε 4 παράγοντες που σχετίζονται με την διαχείριση της
πολυπολιτισμικότητας από την διοίκηση του σχολείου οι οποίοι ονομαστήκαν α)
αντιμετώπιση προβληματικών καταστάσεων β) αλληλοβοήθεια γ) επικοινωνία δ)
αντιλήψεις για την πολυπολιτισμικότητα. Στον πρώτο παράγοντα φόρτωσαν 8
θέματα που εξηγούν το 13,02 % της συνολικής διακύμανσης, β) στον δεύτερο
παράγοντα σύμφωνα με τα αποτελέσματα φόρτωσαν 4 θέματα που εξηγούν το
11,24 % της συνολικής διακύμανσης γ) στον τρίτο παράγοντα φόρτωσαν 2 θέματα,
τα οποία εξηγούν το 7,70 % της συνολικής διακύμανσης δ) στον τέταρτο παράγοντα
φόρτωσαν 2 θέματα που εξηγούν το 6,23 % της συνολικής διακύμανσης.
Τα αποτελέσματα της ανάλυσης διακύμανσης ANOVA έδειξαν ότι δεν υπάρχουν
στατιστικά σημαντικές διαφορές στους παραπάνω παράγοντες ως προς το φύλο,
την ηλικία και την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου. Στατιστικά όμως σημαντικές
διαφορές βρεθήκαν με την ανάλυση διακύμανσης ANOVA της κατεύθυνσης
σπουδών (θεωρητική – θετική) και της αντιμετώπισης προβληματικών καταστάσεων
F(1,57)= 7,32 p=.009. Ως προς την διδακτική εμπειρία στατιστικά σημαντικές διαφορές
βρέθηκαν με την ανάλυση διακύμανσης ANOVA, ανάμεσα στην διδακτική εμπειρία
και την αντίληψη για την πολυπολιτισμικότητα F(1,110)= 2,77 p=.045. Ως προς την
θέση ευθύνης (διευθυντής – υποδιευθυντής), στατιστικά σημαντικές διαφορές
βρέθηκαν μεταξύ της θέσης ευθύνης και του παράγοντα αντιλήψεις για την
πολυπολιτισμικότητα F(1,110)= 7,41 p=.007.
Συμπεράσματα – συζήτηση
Η μελέτη έχοντας ως κύριο σκοπό να αποτυπωθούν οι στάσεις των διευθυντών και
των υποδιευθυντών των σχολείων στην πολιτισμική διαφορετικότητα των μαθητών
που φοιτούν στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, διερεύνησε μια σειρά παραμέτρων
που σχετίζονται με το κοινωνικό περιβάλλον του σχολείου. Η προσπάθεια μελέτης
και συσχετισμού του ρόλου του διευθυντή στο σημερινό πολυπολιτισμικό σχολείο,
καταδεικνύει την πολυπλοκότητα και τις ποικίλες διαστάσεις που έχει το φαινόμενο
της πολυπολιτισμικότητας στην σημερινή ελληνική πραγματικότητα, ως
αποτέλεσμα των πληθυσμιακών μεταβολών στην σύγχρονη ελληνική κοινωνία και
κατ επέκταση στο εκπαιδευτικό σύστημα.
Ως προς τον παράγοντα της κατεύθυνσης των σπουδών των διευθυντών (θεωρητική
– θετική), τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι οι διευθυντές με θετική
κατεύθυνση σπουδών στο πανεπιστήμιο, όταν υπάρχουν δυσκολίες στις σχέσεις
των μαθητών με το σχολείο, δεν εμπλέκουν τους γονείς και επιζητούν σημαντικά
λιγότερο την συμβολή των γονιών και κηδεμόνων των μαθητών, στην διαδικασία
της επίλυσης των προβλημάτων. Το ίδιο εύρημα προκύπτει από την ανάλυση των
απαντήσεων σχετικά με το ερώτημα της εμπλοκής των γονιών, όταν οι μαθητές
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έχουν προβλήματα στις σχέσεις τους με άλλους συναδέλφους εκπαιδευτικούς της
σχολικής μονάδας. Και εδώ οι διευθυντές των θετικών κατευθύνσεων δεν επιζητούν
στην συμμετοχή των γονέων στην διαδικασία για την επίλυση των προβλημάτων.
Είναι πιθανόν ότι αυτή η διαφορά οφείλεται στο περιεχόμενο των γνωστικών
αντικειμένων των εκπαιδευτικών των δύο κατηγοριών και στον τρόπο σκέψης τους.
Ως προς τις αντιλήψεις των διευθυντών για την πολυπολιτισμικότητα, από την
μελέτη συμπεραίνεται ότι υπάρχουν διαφορετικοί και αντιφατικοί τρόποι με τους
οποίους συχνά οι διευθυντές αντιλαμβάνονται και αξιολογούν την
πολυπολιτισμικότητα. Αναμφίβολα όμως οι διευθυντές εκπαιδευτικοί θεωρούν την
πολυπολιτισμικότητα αναπόσπαστο γνώρισμα της σχολικής ζωής και των σχέσεων
τους με τους μαθητές. Στον παράγοντα «αντιλήψεις για την πολυπολιτισμικότητα»
που πρόεκυψε από την παραγοντική ανάλυση, φαίνεται ότι οι απαντήσεις για το τί
σημαίνει για αυτούς η πολυπολιτισμικότητα είναι σημαντικά διαφορετικές μεταξύ
των εκπαιδευτικών με διαφορετικές διδακτικές εμπειρίες. Αξιοπρόσεκτο είναι ότι
στον ίδιο παράγοντα «αντιλήψεις για την πολυπολιτισμικότητα» που πρόεκυψε από
την παραγοντική ανάλυση, οι διαφορές στην μελέτη εμφανίζονται τόσο στα
γυμνάσια όσο και στα λύκεια για τον τρόπο που οι διευθυντές τους
αντιλαμβάνονται τους ορισμούς της πολυπολιτισμικότητας.
Το παραπάνω συμπέρασμα θεωρείται λογικό και αναμενόμενο εξαιτίας της
διαφορετικότητας του μαθητικού πληθυσμού στο γυμνάσιο και στο λύκειο και
επομένως στον διαφορετικό τρόπο που αντιλαμβάνονται και εστιάζουν την
προσοχή τους στα πιθανά παρουσιαζόμενα προβλήματα προς επίλυση οι
διευθύνσεις των σχολείων. Διαφορετικοί είναι οι τρόποι αντιμετώπισης των
προβλημάτων που σχετίζονται με την συνύπαρξη, τις δύσκολες σχέσεις των
μαθητών, τις εντάσεις, τις συγκρούσεις σε διαφορετικές ηλικίες και την ανάγκη για
προσπάθεια κατανόησης των μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο, επομένως
διαφορετικά σκέπτεται και αντιμετωπίζει το πρόβλημα ο διευθυντής του γυμνασίου
σε σύγκριση με τον διευθυντή του λυκείου.
Κατευθύνσεις για μελλοντική έρευνα
Οι μελλοντικές έρευνες που έχουν σχέση με την με την πολυπολιτισμικότητα στην
εκπαίδευση έρευνες στο μέλλον πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο
με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται, αξιολογούν και ερμηνεύουν τη
σημασία της πολυπολιτισμικότητας, της διδακτικής πράξης και της επιμόρφωσης.
Με τον τρόπο αυτό, θα αναδειχθεί κατά πόσο μπορούν να αλλάξουν τις επιμέρους
απόψεις και συμπεριφορές καθως εποισης και ποιες διαδικασίες είναι οι
καταλληλότερες ώστε να επιτευχθεί αυτή η αλλαγή. Θα ήταν, επίσης, σκόπιμο οι
έρευνες αυτές να αποτυπώσουν τις απόψεις του μαθητικού πληθυσμού ο οποίος
επηρεάζεται αλλά και επηρεάζει τις ιδέες, τις αντιλήψεις και τις ανάγκες των
εκπαιδευτικών για επιμόρφωση σε ζητήματα πολυπολιτισμικότητας.
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Εκπαιδευτική Φιλοσοφία και Εκπαιδευτική Πολιτική: η ευθυγράμμισή
τους ως προϋπόθεση επιτυχίας κάθε καινοτομίας
Λουλακάκη Ειρήνη
Σχολική Σύμβουλος, 5ης Περιφ. Π.Ε. Ν. Δωδεκανήσου
irene.loulakaki@gmail.com
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στο να αποσαφηνίσει τους όρους εκπαιδευτική
πολιτική και εκπαιδευτική φιλοσοφία προκειμένου να αναδείξει τόσο θεωρητικά
όσο και πρακτικά, μέσα από σύγχρονα παραδείγματα, την αλληλεξάρτησή τους ως
προϋπόθεση επιτυχίας μιας μεταρρύθμισης. Βασική θέση της εργασίας είναι ότι η
ευθυγράμμιση και εναρμόνιση της εκπαιδευτικής πολιτικής ενός συστήματος με μια
ξεκάθαρη εκπαιδευτική φιλοσοφική θέση, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από ένα
εκπαιδευτικό όραμα που διατρέχει όλες τις πτυχές του εκπαιδευτικού συστήματος,
αποτελεί προϋπόθεση επιτυχίας και αποδοχής κάθε εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης.
Εισαγωγή
Η παρούσα εργασία χωρίζεται σε τρία μέρη: στο πρώτο και στο δεύτερο δίνονται
σύντομες εννοιολογικές αποσαφηνίσεις των όρων εκπαιδευτική πολιτική και
εκπαιδευτική φιλοσοφία αντίστοιχα, προκειμένου να αναδειχθεί η αλληλεξάρτησή
τους ως προϋπόθεση επιτυχίας μιας μεταρρύθμισης. Στο τρίτο μέρος ακολουθούν
κάποια παραδείγματα από πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στο ελληνικό εκπαιδευτικό
σύστημα, ενώ στο τέλος ακολουθούν τα συμπεράσματα της ανάλυσης και
προτάσεις για βελτίωση.
Εκπαιδευτική Πολιτική
Με τον όρο Εκπαιδευτική Πολιτική (από εδώ και πέρα ΕΠ) περιγράφονται οι αρχές
και η κυβερνητική πολιτική στον χώρο της εκπαίδευσης,31 καθώς επίσης και το
σύνολο των νόμων και των αποφάσεων που ρυθμίζουν τη λειτουργία ενός
εκπαιδευτικού συστήματος. Όπως παρατηρεί ο Κατσαρός, «η εκπαιδευτική πολιτική
αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική συνιστώσα της συνολικής πολιτικής και αφορά το
σύνολο των ενεργειών της πολιτείας, και ειδικότερα των φορέων που έχουν την
ευθύνη λήψης των σχετικών αποφάσεων για την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών
αναγκών της κοινωνίας».32 Με τον όρο ΕΠ συνδέεται και η έννοια του

31

Bell & Stevenson 2006: 1.
Κατσαρός 2008: 57. Με την έννοια της πολιτικής συνδέεται και η έννοια της διακυβέρνησης
(governance) η οποία έχει να κάνει με την εφαρμογή αλλά και τη διαμόρφωση εκπαιδευτικής
πολιτικής (McGuinn & Manna 2013: 1-20).
32
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προγραμματισμού η οποία «συνίσταται στην αναζήτηση και ανεύρεση των
καλύτερων μεθόδων και μέσων για την υλοποίηση μιας εκπαιδευτικής πολιτικής».33
Ο τρόπος που σχεδιάζεται η εκπαιδευτική πολιτική διαφέρει από χώρα σε χώρα
ανάλογα με το βαθμό συγκεντρωτισμού ή αποκεντρωτισμού που χαρακτηρίζει ένα
σύστημα. Σε όλα τα συστήματα όμως υπάρχουν κάποιοι τομείς ΕΠ που πάντα
καθορίζονται σε κεντρικό επίπεδο, για παράδειγμα οι αξίες που τα σχολεία
αναμένεται να υιοθετήσουν και να υποστηρίξουν όπως: αποδοχή της
διαφορετικότητας, η ισότητα ευκαιριών πέρα από φυλετικές και ταξικές διακρίσεις,
η διαπολιτισμικότητα, η ενσωμάτωση και συμπερίληψη. Σε κεντρικό επίπεδο επίσης
παίρνονται αποφάσεις για το περιεχόμενο των αναλυτικών προγραμμάτων, την
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, τη χρηματοδότηση, την προετοιμασία για το
μέλλον, τη βελτίωση των σχολείων.34 Κεντρικά ακόμα καθορίζονται θέματα όπως η
δυναμικότητα των σχολείων, ο αριθμός μαθητών ανά τάξη, η ίδρυση ή κατάργηση
σχολείων, η εκπαίδευση και αρχική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η
πιστοποίηση, οι μισθοί των εκπαιδευτικών, οι επενδύσεις σε υποδομές.35
Ο όρος πολιτική είναι μια από τις πιο δύσκολες έννοιες για να ορίσει κανείς με
σαφήνεια. Η πολιτική χρησιμεύει για τη διαχείριση της αλλαγής. Η σχέση όμως
μεταξύ πολιτικής και αλλαγής είναι σύνθετη και περίπλοκη. Αυτό συμβαίνει γιατί,
όπως λέει ο Stephen Ball, «η πολιτική είναι κείμενο και δράση, λόγια και έργα, είναι
αυτό που διενεργείται αλλά και αυτό που σκοπεύεται να υλοποιηθεί».36 Σύμφωνα
με το ορθολογικό μοντέλο η πολιτική διενεργείται μέσα από συγκεκριμένα βήματα.
Στην πραγματικότητα όμως η υλοποίηση της πολιτικής στην πράξη εξαρτάται από
μια σειρά παραγόντων του περιβάλλοντος (context) που τελικά κάνουν την
υλοποίηση λιγότερο ορθολογική και περισσότερο αποσπασματική και σύνθετη
διαδικασία. Μερικοί από τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η
εκπαιδευτική πολιτική είναι οι ακόλουθοι:37
1. Η πολιτική είναι κάτι περισσότερο από κείμενα. Οι πολιτικές είναι δυναμικές
διαδικασίες και όχι μόνο στόχοι και οδηγίες. Εκφράζουν πολιτικούς συμβιβασμούς
μεταξύ αντιτιθέμενων απόψεων περί του τι είναι εκπαιδευτική αλλαγή και πώς
πρέπει να υλοποιηθεί.
2. Η εκπαιδευτική πολιτική είναι πολυδιάστατη. Κάθε ενδιαφερόμενη πλευρά έχει
διαφορετική οπτική γωνία και συμφέροντα και διαφορετική δύναμη επιρροής. Δεν
επωφελούνται το ίδιο όλες οι πλευρές από μια πολιτική.
33

Λαΐνας 1996: 253.
OECD 2014 (http://www.oecd.org/edu/reformsfinder.htm)
35
Η εκπαιδευτική πολιτική οφείλει να στηρίζεται σε ερευνητικά δεδομένα για ένα συγκεκριμένο
εκπαιδευτικό σύστημα. Πολλοί ερευνητές, για παράδειγμα, επικαλούνται διεθνή δεδομένα για να
υποστηρίξουν την άποψη ότι η αύξηση των ημερών και των ωρών παραμονής στο σχολείο μπορεί να
συμβάλλει στην αύξηση ευκαιριών για μάθηση και μείωση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων σε εθνικό
επίπεδο. Μια πιο προσεκτική ανάλυση των δεδομένων και στοχευμένες μελέτες έδειξαν ότι δεν
υπάρχει σχέση μεταξύ χρόνου παραμονής στο σχολείο και μαθησιακής επιτυχίας (Long 2014).
36
Ball 1994: 10.
37
Taylor et al. 1997: 14-17.
34
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3. Η πολιτική είναι φορέας αξιών. Ποιος όμως καθορίζει αυτές τις αξίες; Για
παράδειγμα, μιλάμε για μείωση της γραφειοκρατίας και αύξηση της
αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας. Ποιος καθορίζει τι είναι «αποδοτικό»
και αποτελεσματικό»;
4. Η εκπαιδευτική πολιτική δεν υπάρχει στο κενό. Πριν από κάθε πολιτική
προηγείται ένα ιστορικό γεγονότων, ένα συγκεκριμένο κλίμα, ένα κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο, ακόμα και άτομα που ασκούν επιρροή στην εφαρμογή μιας
πολιτικής.
5. Η εκπαιδευτική πολιτική είναι μέρος της κοινωνικής ή δημόσιας πολιτικής και
συνεπώς αφορά ενέργειες της κυβέρνησης και της πολιτείας.
6. Οι εκπαιδευτικές πολιτικές αλληλεπιδρούν με πολιτικές σε άλλους τομείς, όπως
η επαγγελματική εκπαίδευση και οι πολιτικές της αγοράς εργασίας, κλπ.
7. Η εφαρμογή μιας πολιτικής δεν ακολουθεί ποτέ ευθεία γραμμή. Τα κοινωνικά
περιβάλλοντα όπου καλείται να υλοποιηθεί μια πολιτική αλληλεπιδρούν με τόσο
σύνθετο τρόπο έτσι ώστε ποτέ δεν αρκεί μια εγκύκλιος ή ένα διάταγμα για να φέρει
την επιθυμητή αλλαγή. Εδώ ο ρόλος του σχολικού συμβούλου είναι καθοριστικός
για την κατανόηση της διαδικασίας εφαρμογής μιας πολιτικής.
8. Οι πολιτικές έχουν συνέπειες που δεν είναι μόνο επιθυμητές αλλά και
ανεπιθύμητες. Μια βιαστική, για παράδειγμα, εφαρμογή πολιτικής που σκοπεύει
να «επιβραβεύσει» με χρηματοδότηση τα σχολεία με βάση τα αποτελέσματα,
μπορεί εύκολα να καταλήξει στη δημιουργία σχολείων «πρώτης» και «δεύτερης
κατηγορίας». Το ίδιο και μια πολιτική αξιολόγησης που στοχεύει στην βελτίωση
ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και τη συνεργασία των εκπαιδευτικών μπορεί,
αν δεν είναι η κατάλληλη, να οδηγήσει σε ανταγωνισμούς και ρήξεις στους
συλλόγους διδασκόντων.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, παρόλο που η πολιτική χρησιμεύει για τη
διαχείριση της αλλαγής, η αλλαγή δεν επέρχεται μόνο με κυβερνητικές αποφάσεις
και διατάγματα. Σημασία έχει και ο τρόπος που ερμηνεύονται προκειμένου να
εξειδικευθούν και να εφαρμοστούν. Συχνά λέμε ότι μια μεταρρύθμιση δεν είχε το
αναμενόμενο αποτέλεσμα και αποδίδουμε συνήθως την αποτυχία της σε μια σειρά
από λόγους όπως η αποσπασματική επιμόρφωση και η έλλειψη παρακολούθησης
και ανατροφοδότησης.38 Στην πραγματικότητα η έλλειψη παρακολούθησης και
ανατροφοδότησης είναι η συνέπεια και όχι η αιτία της αποτυχίας, ενώ τα αίτια είναι
βαθύτερα και πρέπει να αναζητηθούν στο ξεκίνημα και συγκεκριμένα στην
εκπαιδευτική φιλοσοφία που διέπει τον σχεδιασμό μιας συγκεκριμένης
εκπαιδευτικής πολιτικής.
Εκπαιδευτική Φιλοσοφία
Επειδή, ακόμα και σε χώρες με αποκεντρωμένες μορφές διοίκησης, «οι αποφάσεις
που λαμβάνονται σε κεντρικό επίπεδο, ή από την κεντρική διοίκηση, έχουν πολύ
38

Διαμαντοπούλου 2010, Κουλουμπαρίτση 2006, Αλαχιώτης 2004.
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μεγαλύτερο αντίκτυπο στο χαρακτήρα και τη λειτουργία της εκπαίδευσης απ’ ότι οι
τοπικά εντοπισμένες αποφάσεις»,39 οι κεντρικές αποφάσεις πρέπει να διαπνέονται
από ένα κοινό, ξεκάθαρο όραμα το οποίο συνδέεται με τη φιλοσοφία της
εκπαίδευσης που διαπερνά τις αποφάσεις αυτές. Οι ακαδημαϊκοί της φιλοσοφίας
της εκπαίδευσης επιμένουν ότι το πιο σημαντικό στοιχείο για την εξασφάλιση της
επιτυχίας της εφαρμογής ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, θεσμού ή μέτρου,
είναι να υπάρχει πίσω από την εφαρμογή αυτή ένα ξεκάθαρο φιλοσοφικό
υπόβαθρο. Τονίζεται επίσης ότι το φιλοσοφικό είναι άρρηκτα δεμένο και με το
πολιτικό υπόβαθρο μιας αλλαγής40 και όταν αυτό είναι ξεκάθαρο μπορεί να πείσει
καλύτερα και όλους τους εμπλεκόμενους, αρκεί να διαπερνά όλους τους τομείς
τους συστήματος και να μην δημιουργεί «δομικές αντιφάσεις».
Γνώση του φιλοσοφικού υπόβαθρου σημαίνει ότι πριν το σύστημα και οι
σχεδιαστές του προχωρήσουν στην οποιαδήποτε καινοτομία ή μεταρρύθμιση
βιβλίων, μεθόδων, αξιολόγησης εκπαιδευτικών και σχολείων, έχουν απαντήσει
ξεκάθαρα στο ερώτημα: «γιατί γίνονται όλα αυτά», ποιον σκοπό υπηρετούν. Στη
συνέχεια οφείλουν να απαντήσουν στα ερωτήματα: «τι θα κάνουμε;» και «πώς θα
το κάνουμε;». Όταν έχει απαντηθεί το «γιατί» οι στόχοι γίνονται σαφέστεροι και η
εφαρμογή είναι ευκολότερη, γιατί όλοι οι ενδιαφερόμενοι πείθονται επειδή δεν
υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ του «γιατί» με το περιεχόμενο («τι») και την μέθοδο
(«πώς»). Όταν το «γιατί» είναι αποσαφηνισμένο, αμέσως όλοι οι παράγοντες που
αναφέραμε παραπάνω ότι επηρεάζουν την υλοποίηση μιας εκπαιδευτικής
πολιτικής ευθυγραμμίζονται, οι αξίες εναρμονίζονται και δεν αλληλοσυγκρούονται
κι έτσι οι αντιδράσεις των εμπλεκομένων μειώνονται και η μεταρρύθμιση γίνεται
κατανοητή γιατί δεν υπάρχουν οι λεγόμενες «αντιφάσεις του συστήματος».
Στην αρχή λοιπόν κάθε αλλαγής πρέπει να αναζητηθεί ένα φιλοσοφικό υπόβαθρο.
Πώς θα καθοριστεί αυτό; Πέντε είναι οι βασικές παραδόσεις στην φιλοσοφία της
εκπαίδευσης που καθορίζουν πώς βλέπει ένα εκπαιδευτικό σύστημα την
ανθρώπινη φύση, τον σκοπό της εκπαίδευσης και το ρόλο του εκπαιδευτή και του
εκπαιδευόμενου:41
1. Η φιλελεύθερη παράδοση είναι το αρχαιότερο φιλοσοφικό σύστημα στην Δύση,
έχει τις ρίζες της στον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη και βλέπει την γνώση σαν
αυτοσκοπό, τον εκπαιδευτικό σαν αυθεντία, «ειδικό» και πηγή της γνώσης, πιστεύει
στο πλήρως οργανωμένο αναλυτικό πρόγραμμα, την κατά μέτωπο και από-πάνωπρος-τα-κάτω μετάδοση της γνώσης.
2. Η μπιχεβιοριστική παράδοση θεμελιώθηκε το 1920 από τον John Watson και, με
κύριους εκπροσώπους τους Skinner και Thordike, δίνει μεγάλη σημασία στο
περιβάλλον και τα ερεθίσματα, στον έλεγχο της συμπεριφοράς του ατόμου βάση
39

Γκόβαρης & Ρουσσάκης 2008: 47.
Βλ. το κεφάλαιο ‘Philosophical background of adult and lifelong learning’ του Α. Kumar για την
Unesco (http://www.unesco.org/education/aladin/paldin/courses.html) και Zinn 1990: 39-56.
41
Βλ. αναλυτικά και Kumar 2013: 37-42 για την Unesco.
40
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αμοιβών και ποινών. Ο δάσκαλος είναι ο «μάνατζερ» της γνώσης και «ελεγκτής» της
συμπεριφοράς του ατόμου, η γνώση μεταδίδεται και εδώ κατά μέτωπο και απόπάνω-προς-τα-κάτω.
3. Η προοδευτική παράδοση βασίζεται στον εμπειρισμό και τον πραγματισμό, με
εκπροσώπους όπως ο Dewey (1900), ο Spencer και ο Pestalozzi, θεωρεί τον μαθητή
πρωταγωνιστή της μάθησης, πιστεύει στο εμπειρικό βίωμα, στις κοινωνικές σχέσεις,
είναι δημοκρατική και βλέπει τον εκπαιδευτικό σαν «οργανωτή» της γνώσης που
κατευθύνει και βοηθά τον μαθητή σε σχέση οριζόντια μαζί του.
4. Η ανθρωπιστική παράδοση έχει και αυτή τις ρίζες της στην αρχαία Ελλάδα αλλά
μέσω της Ρωμαϊκής εκδοχής του κλασικού πολιτισμού. Εξελίχθηκε σε κίνημα το
1950-1960 με το έργο των Maslow και Rogers. Η σκέψη του Έρασμου και του
Rousseau επίσης ανήκει εδώ. Σκοπός της εκπαίδευσης εδώ είναι η δημιουργία
«επίλεκτων», «προνομιούχων» ατόμων ανοιχτών στην αλλαγή, την «δια βίου
μάθηση» και προσωπική εξέλιξη. Το επίκεντρο της μάθησης είναι ο «χαρισματικός»,
ο «τυχερός», «εκ γενετής» προνομιούχος μαθητής που έχει ισχυρά κίνητρα για
μάθηση και είναι αυτοκαθοδηγούμενος, υπεύθυνος για την αυτοβελτίωσή του. Η
ανθρωπιστική παράδοση αναζητά τον μαθητή που θα ξεχωρίσει και θα φέρει την
αλλαγή, ενώ ταυτόχρονα θα αποτελέσει το υπόδειγμα για όλους τους άλλους που
θα θελήσουν να τον μιμηθούν και να τον φτάσουν. Όπως και στην προοδευτική
παράδοση, η σχέση δασκάλου μαθητή είναι οριζόντια, με τον δάσκαλο συνεργάτη
και συνερευνητή.
5. Η ριζοσπαστική φιλοσοφική παράδοση έχει τις ρίζες της στον 18ο αιώνα, την
Μαρξιστική σκέψη και την Φροϋδική Αριστερά. Το σύγχρονο ριζοσπαστικό κίνημα
της Κριτικής Παιδαγωγικής ξεκίνησε στις αρχές του 1960 στη Βραζιλία με τον Paulo
Freire, ενώ στους εκπροσώπους του συμπεριλαμβάνονται οι Brameld, Holt, Kozol,
Reich, και Neil. Η παράδοση αυτή πρεσβεύει την ισότητα δασκάλου και μαθητή και
αποβλέπει σε μια εκπαίδευση που θα εξαλείψει κοινωνικές ανισότητες, κάθε
είδους κυριαρχίες και εκμεταλλεύσεις, μια εκπαίδευση που θα δημιουργήσει
αυτόνομους, κριτικά σκεπτόμενους και ελεύθερους πολίτες.
Στην πραγματικότητα οι φιλοσοφικές παραδόσεις της εκπαίδευσης αποτελούν ένα
συνεχές:
Μπιχεβιορισμός " Φιλελευθερισμός " Ανθρωπισμός " Προοδευτισμός "
Ριζοσπαστισμός
Όσον αφορά τον τρόπο που βλέπουν τον μαθητή, θα μπορούσαμε να δεχθούμε την
απεικόνιση του Kumar:
Ο μαθητής ως μηχανή " Ο μαθητής ως μυαλό " Ο μαθητής ως ανθρώπινο ον " Ο
μαθητής ως ενεργός παράγων
Καθώς οι φιλοσοφικές θεωρήσεις στην εκπαίδευση εξελίσσονται, είναι φυσικό να
δημιουργούνται συνέχειες, επικαλύψεις ή και ταυτίσεις όσον αφορά το σκοπό της
εκπαίδευσης, το ρόλο του εκπαιδευτικού και του μαθητή, τις μεθόδους και τις
πρακτικές. Για το λόγο αυτό μπορεί κάποιος να συμφωνεί με τις θεωρητικές
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παραδοχές π.χ. του ανθρωπισμού για την ολόπλευρη αντιμετώπιση του μαθητή ως
προσωπικότητα που είναι υπεύθυνος για τη μάθησή του, αλλά να μην θεωρεί ως
μοναδικό σκοπό της εκπαίδευσης αυτού του κινήματος να αναδείξει τον «άριστο»,
τον εκ γενετής «χαρισματικό» ή κοινωνικά ευνοημένο ως άτομο που θα φέρει την
αλλαγή και θα αναβαθμίσει την κοινωνία. Μια χώρα μπορεί από κάθε φιλοσοφικό
κίνημα να επιλέξει κάποιες ιδέες και να δημιουργήσει το δικό της ολιστικό μοντέλο
που ταιριάζει στις ανάγκες της και τις παραδόσεις της. Αυτό ονομάζεται
«εκλεκτισμός». Ο «εκλεκτισμός» δεν είναι φιλοσοφικό σύστημα ή μοντέλο αλλά μια
συνθετική προσέγγιση στην οποία ενσωματώνονται προσωπικές ερμηνείες
στοιχείων από διαφορετικά μοντέλα προκειμένου να δημιουργήσει κάποιος ένα
προσωπικό ξεχωριστό μοντέλο. Αυτό δεν απαγορεύεται. Τα προβλήματα για ένα
εκπαιδευτικό σύστημα αρχίζουν όταν κανείς αρχίζει να επιλέγει και να συνθέτει
στοιχεία που είναι αντίθετα ή και συγκρουόμενα μεταξύ τους.42
Το ελληνικό παράδειγμα: πρόσφατες μεταρρυθμίσεις
Ακολουθούν μερικά παραδείγματα για το πώς η σύγχυση εκπαιδευτικών
φιλοσοφιών οδηγεί στην σύγχυση σκοπών, εφόσον δεν έχει απαντηθεί ξεκάθαρα το
«γιατί» στην εφαρμογή ενός μέτρου ή θεσμού. Το πρόγραμμα του Νέου Σχολείου
διακηρύσσει ότι στοχεύει σε ένα σχολείο «χωρίς τοίχους», μια εκπαίδευση ισότητας
των ευκαιριών και απάλειψης της εκμετάλλευσης, μια εκπαίδευση που να οδηγεί σε
κοινωνικο-οικονομικές αλλαγές, ένα δάσκαλο συνερευνητή και συνεργάτη που
δημιουργεί αυτόνομους μαθητές. Η ρητορική των παραπάνω στόχων εμπνέεται από
εκπαιδευτικές φιλοσοφίες που ξεκινούν από την προοδευτική παράδοση (Dewey)
και αγγίζουν ριζοσπαστικές απόψεις όπως αυτές εκφράζονται από εκπροσώπους
της Κριτικής Παιδαγωγικής και του Ακτιβισμού. Η μάθηση σε αυτά τα πλαίσια είναι
μετασχηματιστική και χειραφετεί, δεν χειραγωγεί τον μαθητή.
Για να υλοποιήσουμε μια τέτοια εκπαίδευση πρέπει όλοι οι τομείς του συστήματος
να διαπνέονται από την ίδια φιλοσοφία. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα και τα εγχειρίδια
πρέπει να επανασχεδιαστούν για να υπηρετούν αυτούς τους σκοπούς, η διδακτέα
ύλη να μειωθεί ουσιαστικά, η επιμόρφωση να στοχεύει στο χτίσιμο αυτού που οι
Hargreaves και Fullan ονομάζουν «ανθρώπινο κεφάλαιο»43 και η αξιολόγηση
στελεχών και εκπαιδευτικών να γίνεται με βάση τη δημιουργικότητα, την
πρωτοτυπία και τις πρωτοβουλίες τους. Δεν είναι δυνατόν για παράδειγμα, να λέμε
ότι σε επίπεδο τάξης στοχεύουμε σε μια διδασκαλία που χειραφετεί τον μαθητή,
αλλά να ελέγχουμε αυτή τη διδασκαλία με εσωτερική ιεραρχική αξιολόγηση η
οποία διέπεται από τη φιλοσοφία του μπιχεβιορισμού, του ελέγχου δηλαδή της
42

Όταν ένα σύστημα σέβεται τις βασικές φιλοσοφικές αρχές της λογικής, όπως η προσήλωση στην
αλήθεια και ο σεβασμός προς τα δεδομένα της πραγματικότητας, δεν παρασύρεται από «παράλογες
επιρροές» όπως η πολιτική σκοπιμότητα, τα συμφέροντα και οι κατεστημένες εξουσίες (Carr 2004:
56). Η Griffiths (2014: 557-9), εξετάζοντας την αναγκαιότητα συσχετισμού εκπαιδευτικής φιλοσοφίας
και εκπαιδευτικής πολιτικής, θέτει ακόμα και ζητήματα ηθικής και κοινωνικής δικαιοσύνης.
43
Hargreaves & Fullan 2012.
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συμπεριφοράς του ατόμου μέσα σε έναν οργανισμό μέσω αμοιβών (μισθολογικής
εξέλιξης, εκπαιδευτικές άδειες) και ποινών (στερήσεις, στασιμότητα).
Μέσα στο πνεύμα του Νέου Σχολείου γενικεύεται το 2013-2014 η Αυτοαξιολόγηση
του Εκπαιδευτικού Έργου σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας. Ο θεσμός αποτελεί μια
εκδοχή του προγράμματος που πρώτος εφάρμοσε πιλοτικά το 1998-1999 ο
διορατικός και πρόωρα χαμένος Ιωσήφ Σολομών. Μέσα στο ίδιο υποτιθέμενο
πνεύμα εφαρμόζεται το 2014-2015 ο θεσμός της εσωτερικής ιεραρχικής
αξιολόγησης, μετατρέποντας τους σχολικούς συμβούλους σε αξιολογητές, όπως
προβλέπει το Π.Δ. 152/2013. Μια μορφή αξιολόγησης που ο Ιωσήφ Σολομών, ο
σχεδιαστής του προηγούμενου συστήματος, είχε απορρίψει ως καταστροφική,
επειδή, όπως είχε γράψει:
Υπάγεται σε ένα συμβατικό σχήμα διοικητικού ελέγχου [...] Επικεντρώνει στα άτομα
και τις πρακτικές τους και στοχεύει κυρίως στον έλεγχο της υπακοής στο νόμο και
στις προδιαγραφές. Συνήθως στηρίζεται σε ατομικές, υποκειμενικές κρίσεις και
θεωρείται ότι αντιτίθεται τόσο στην ανάπτυξη του απαραίτητου για μια σχολική
μονάδα πνεύματος συλλογικότητας και συνευθύνης όσο και στην ανάπτυξη και
αλλαγή του σχολείου.44
Δυστυχώς, στη σημερινή πραγματικότητα του ελληνικού εκπαιδευτικού
συστήματος, δεν είναι μόνο η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και του
εκπαιδευτικού που διέπονται από φιλοσοφικά αντικρουόμενες ιδεολογίες. Στον
τομέα της διδακτικής μεθοδολογίας, προωθούμε τις βιωματικές και
ομαδοσυνεργατικές μεθόδους διδασκαλίας οι οποίες αποσκοπούν στην καλλιέργεια
της συνεργασίας ως αξίας, ενώ ταυτόχρονα επισήμως αξιολογούμε το μαθητή
αριθμητικά και όχι περιγραφικά, διαιωνίζοντας φιλοσοφικές παραδόσεις και αξίες
που αποσκοπούν στην ανάδειξη και την προώθηση του «άριστου» και του εκ
γενετής «χαρισματικού».
Η ομαδοσυνεργατική θεωρείται η πιο πετυχημένη μέθοδος για βιωματική μάθηση,
για μείωση των μαθησιακών «χασμάτων» και τη συμπερίληψη μαθητών. Για να την
εφαρμόσουν όμως οι εκπαιδευτικοί πρέπει και τα βιβλία, ο όγκος της ύλης, το
αναλυτικό πρόγραμμα, η αξιολόγηση του μαθητή και πάνω απ’ όλα η υλικοτεχνική
υποδομή και ο χρόνος να τους το επιτρέπουν. Πρέπει ακόμα να ξεκινήσουν να
δουλεύουν ομαδοσυνεργατικά οι δάσκαλοι μεταξύ τους, έξω από την τάξη, γιατί
από εκεί ξεκινά η αλλαγή μέσα στην τάξη. Η αυτοαξιολόγηση προάγει αυτή την αξία
δίνοντας στον εκπαιδευτικό την πρωτοβουλία, κάνοντάς τον «ηγέτη για τη
μάθηση».
Οι αντιφάσεις μεταξύ εκπαιδευτικής φιλοσοφίας και εκπαιδευτικής πολιτικής
μεταφράζονται σε αγανάκτηση και αντίδραση του εκπαιδευτικού κόσμου,
δυσχεραίνοντας απίστευτα το έργο του σχολικού συμβούλου ο οποίος εκ των
πραγμάτων βρίσκεται στη μέση. Οι παραπάνω εκπαιδευτικές πολιτικές προσπαθούν
να απαντήσουν στα ζητούμενα των εκθέσεων του ΟΟΣΑ, οι οποίες κάνουν λόγο για
44

Σολομών 1999: 18, Σολομών 1998.
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έλλειψη «λογοδοσίας» στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Πράγματι στην Ελλάδα
δεν υπάρχει ακόμα ένας τρόπος να σχεδιάζεται η εκπαιδευτική πολιτική με βάση
εθνικούς δείκτες ποιότητας οι οποίοι προκύπτουν από τις πληροφορίες που
συγκεντρώνει το σύστημα για τα αποτελέσματα των ενεργειών του. Υπάρχουν όμως
πολλοί τρόποι για να συγκεντρώσει κανείς αυτές τις πληροφορίες. Πριν
σχεδιάσουμε κάτι μπορούμε να διδαχθούμε από τα λάθη που έχουν γίνει σε άλλες
χώρες. Όσον αφορά την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού για παράδειγμα, ο Fullan
αναθεωρώντας τις αμερικάνικες πρακτικές, το λέει ξεκάθαρα: «τα κριτήρια
αναφοράς (standards) και η λογοδοσία είναι πολύ αδύναμες στρατηγικές για
βελτίωση», γιατί είναι σα να προσπαθείς να διορθώσεις εκ των υστέρων πράγματα
που θα μπορούσες να φτιάξεις εκ των προτέρων με το «χτίσιμο ικανοτήτων». Αυτό
το πετυχαίνεις με την σωστή διδασκαλία μες στα Πανεπιστήμια, με την
επιμόρφωση, την ανάδειξη των σχολείων σε «κοινότητες μάθησης», την
αυτοαξιολόγηση που δεν έχει καμία σχέση με την ιεραρχική αξιολόγηση και που,
όταν εφαρμόζεται σωστά, οι εκπαιδευτικοί νιώθουν ότι η βελτίωση τους «ανήκει»,
δεν τους επιβάλλεται.
Συμπέρασμα
Πριν από κάθε στρατηγικό σχεδιασμό το εκπαιδευτικό σύστημα χρειάζεται να
διατυπώσει ένα εκπαιδευτικό όραμα που θα αποτελεί αποτύπωση μιας
εκπαιδευτικής φιλοσοφικής θέσης που ταιριάζει πρώτα-πρώτα στην χώρα μας. Στη
συνέχεια πρέπει να φροντίσουμε η επιλεγμένη εκπαιδευτική φιλοσοφία να
διατρέχει όλο το σύστημα από την προσχολική αγωγή έως την τριτοβάθμια
εκπαίδευση. Αυτό γίνεται στις χώρες με επιτυχημένες εκπαιδευτικές πολιτικές, γιατί
έτσι αποφεύγονται οι δομικές αντιφάσεις και όλοι οι εμπλεκόμενοι
συζητούν/συνεννοούνται πάνω σε μια κοινή βάση. Πρώτα απαντούμε σε θεμελιώδη
ερωτήματα όπως: «θέλουμε να τρέξουμε στην κούρσα του ανταγωνισμού, ή
θέλουμε να χτίσουμε δημοκρατικά σχολεία»; «ποια αξία μας ταιριάζει καλύτερα: η
δέσμευση ή η συμμόρφωση»; «ποια οργάνωση υπηρετεί τις αξίες που θέλουμε: ο
συγκεντρωτισμός ή η αποκέντρωση»; «η ισότητα ευκαιριών ή η αριστεία»;
Όσο πιο ειλικρινείς είμαστε με τον εαυτό μας τόσο πιο πετυχημένη θα είναι η
αλλαγή και τόσο λιγότερη η αντίδραση του εκπαιδευτικού κόσμου. Επειδή δεν
έχουμε άλλα περιθώρια για λάθη, μπορούμε να θεμελιώσουμε το όραμά μας στο
ερευνητικά αποδεδειγμένο γεγονός ότι, για τους εκπαιδευτικούς, (όπως και για
τους μαθητές άλλωστε) η επαγγελματική ικανοποίηση και το αίσθημα επιτυχίας
είναι πιο δυνατά κίνητρα για συνεχή βελτίωση από τη λογοδοσία, όπως ακριβώς η
δέσμευση είναι ποιοτικά ανώτερη αξία από τη συμμόρφωση.
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Συμβουλευτική και Κοινωνική Ανθρωπολογία
Μανιάκας Μ. Θοδωρής
Σχολικός Σύμβουλος
tmaniakas@hotmail.com
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ένας από τους ρόλους του Σχολικού Συμβούλου είναι και η συμβουλευτική
καθοδήγηση και η παρέμβαση σε περιπτώσεις αντιμετώπισης κρίσεων. Για να γίνει
όμως κάποια συγκεκριμένη παρέμβαση υπάρχουν σημαντικές και απαραίτητες
προϋποθέσεις. Μεταξύ αυτών είναι βασικό να υπάρχει και να λειτουργεί ένα
σύστημα αξιών που να οδηγεί σε στάσεις και συμπεριφορές αποδεκτές από όλη την
εκπαιδευτική κοινότητα λόγω / χάρι της διαχρονικότητας που χαρακτηρίζει τέτοιου
είδους αξιακά συστήματα στην κυρίαρχη κουλτούρα. Η κοινή αποδοχή μιάς
κουλτούρας διευκολύνει την εκπαιδευτική / παιδευτική διαδικασία θέτοντας
πλαίσια αρχών, υποχρεώσεων και δικαιωμάτων. Γίνεται μια προσπάθεια ανάλυσης
του θέματος από την πλευρά της κοινωνικής / πολιτισμικής ανθρωπολογίας (σχολή
Marvin Harris), του Αριστοτέλη και του Maslow.
Εισαγωγή – Προβληματική
Κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης στο ΕΚΔΔΑ και με αφορμή τις συνεχείς
αναφορές από εκπαιδευόμενους και επιμορφωτές στην ‘κουλτούρα’ και την
νοοτροπία -- που αποτελεί μια της έκφραση -- , αναρωτιέμαι εάν οι στάσεις και οι
συμπεριφορές των σημερινών ευρω-πολιτών έχουν αλλάξει, ή έτσι ελπίζουμε
τουλάχιστον.
΄Εννοιες
όπως
ευνοιοκρατία,
αξιοκρατία,
αξιολόγηση,
«επιθεωρητισμός» και συναφείς πολλές άλλες παρουσιάζονται και συζητούνται όλο
και πιο συχνά από διάφορους επαγγελματίες της εκπαίδευσης και μη. Πιο
συγκεκριμένα οι Σχολικές και Σχολικοί Σύμβουλοι στα πλαίσια των καθηκόντων
τους, ασχολούνται και διερευνούν έννοιες και θεσμούς όπως ‘αξιολόγηση’,
επιμόρφωση και καθοδήγηση για τους εκπαιδευτικούς της ειδικότητάς τους. Η
εργασία αυτή έρχεται να θέσει ερωτήματα και να προβληματίσει τον σύγχρονο
εκπαιδευτικό σε θέματα διδακτικής / διδασκαλίας /, ιδεολογίας σε τελική ανάλυση
μέσα στο πλαίσιο της Ε.Ε και της σύγκλισης ‘Ευρώπη 2020’ η οποία στοχεύει στην
ομοιομορφία / ισοτιμία των εκπαιδευτικών συστημάτων των χωρών – μελών, με
απώτερο σκοπό την εύκολη και προσοδοφόρα κινητικότητα όλων των πολιτών που
έχουν δικαιώματα να μετακινούνται από χώρα σε χώρα, σε πλαίσιο Pax Europeana.
Θεωρητικά αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί όπως και σε άλλες χώρες με
ομοσπονδιακό σύστημα (Καναδά, ΗΠΑ, Γερμανία). Το παράδοξο όμως είναι ότι
σχεδόν κάθε χώρα μέλος έχει τη δική του κουλτούρα και modus vivendi, modus
operandi επί σειρά ετών. Μπορεί η εκμάθηση ξένων γλωσσών να βοηθάει τα
μέγιστα στην επικοινωνία μεταξύ των πολιτών της Ε.Ε. και όχι μόνο, αλλά δε
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βοηθάει καθόλου στην εξάλειψη του πολιτισμικού / πολιτιστικού χάσματος μεταξύ
των πολιτών, π.χ. δεν καταλαβαίνουμε το ίδιο όταν λέμε για παράδειγμα απλές
λέξεις όπως «Ο.Κ.», ή ακόμη πιο αφηρημένες έννοιες όπως «αξία, πρόοδος,
ανάπτυξη, πολιτισμός» και εν τέλει Παιδεία και Εκπαίδευση, μόρφωση. Για
παράδειγμα, πώς διδάσκεται η σύγχρονη ιστορία στις διάφορες χώρες, και
παράλληλα, πώς αντιμετωπίζονται οι μειονότητες και πώς εντάσσονται οι Άλλοι στις
διάφορες χώρες μέλη ; Άλλες οι βόρειες χώρες και άλλες οι χώρες του Νότου, τα
PIGS ; Υπάρχουν γενικότερα διαφορετικές και διάφορες προτεραιότητες σε κάθε
χώρα μέλος και μια ποικιλία από εκπαιδευτικές και κοινωνικές πολιτικές.
Με βάση το θεωρητικό πλαίσιο της πολιτισμικής ανθρωπολογίας και τις θέσεις του
Κοινωνικού ανθρωπολόγου Marvin Harris και του πολιτισμικού υλισμού, γίνεται μια
προσπάθεια ερμηνείας και πρόβλεψης της «παιδείας» και της εκπαίδευσης των
αυριανών πολιτών μας, πάντοτε σε σχέση με τον ρόλο των Σχολικών Συμβούλων.
Κυρίως Σώμα: Θεσμικό Πλαίσιο Θεωρητικό Πλαίσιο και Προσέγγιση
Θεσμικό Πλαίσιο
Από τη σχετική νομοθεσία / θεσμικό πλαίσιο για τους Σχολικούς Συμβούλους
διαφαίνεται ότι τα καθήκοντα τους είναι ποικίλα και πολύπλοκα, τόσο σε θέματα
συμβουλευτικής καθοδήγησης όσο και σε θέματα παιδαγωγικής και εκπαιδευτικής
επάρκειας του διδακτικού αντικειμένου και ειδικότητας. Σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 5, παρ. 2δ, της αριθμ. 353.1/324/ 105657/ Δ1/ 8-9-2002 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ.
1340 τ. Β΄) «οι Σχολικοί Σύμβουλοι της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πλην της
ειδικής ευθύνης των εκπαιδευτικών της ειδικότητάς τους, αναλαμβάνουν τη γενική
παιδαγωγική ευθύνη για τη λειτουργία ορισμένου αριθμού σχολείων της περιοχής
τους. (από 9 μέχρι 12). Οι Σχολικοί Σύμβουλοι της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
στα σχολεία γενικής παιδαγωγικής ευθύνης καθοδηγούν τα σχολεία αυτά σε όλα τα
γενικότερα εκπαιδευτικά παιδαγωγικά θέματα, όπως παιδαγωγικές συνεδριάσεις,
προγραμματισμό και απολογισμό του διδακτικού έργου, ενισχυτική διδασκαλία,
πρόσθετη διδακτική στήριξη, σχολική ζωή, λειτουργία των οργάνων του σχολείου
και ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις αρμοδιότητές τους.» Επίσης, σύμφωνα με το
άρθρο 10, παρ.2β της ως άνω Υ.Α. «ο Σχολικός Σύμβουλος μπορεί να συγκαλεί
έκτακτες συσκέψεις των Διευθυντών των σχολείων της γενικής παιδαγωγικής
ευθύνης του, ενημερώνοντας τα όργανα διοίκησης και το Σύλλογο των
Διδασκόντων.» Σύμφωνα με τα ανωτέρω, οφείλουν οι Διευθυντές και οι
εκπαιδευτικοί των σχολείων να συνεργάζονται με τον υπεύθυνο Σχολικό Σύμβουλο
σε ζητήματα που αναφέρονται στην Υ.Α. Ιδιαίτερα στα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ όπου υπάρχει
η ‘παράδοση’ των εν κρυπτώ και παρανόμων ανωνύμων καταλήψεων (που
ανεχόμαστε μέχρι εξευτελιστικού βαθμού ως άτομα και ως κοινωνία …)
«Αναλαμβάνει ρόλο διαμεσολαβητή σε περιπτώσεις εντάσεων, συγκρούσεων,
γενικότερων δυσλειτουργιών και κρίσεων στις σχολικές μονάδες ευθύνης του, είτε
αυτές αφορούν σχέσεις μαθητών και γονέων με το διευθυντή ή τους
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εκπαιδευτικούς (δύο τουλάχιστον ειδικοτήτων), είτε αφορούν σχέσεις μεταξύ των
εκπαιδευτικών ή εκπαιδευτικών και διευθυντή, είτε αφορούν αιτήματα και
επεισόδια από μαθητές, γονείς και εξωσχολικούς παράγοντες που εκδηλώνονται με
καταλήψεις ή άλλες ακραίες μορφές διεκδίκησης. Σαν διαμεσολαβητής εξαντλεί
όλες τις παιδαγωγικές, διαλεκτικές και συμβιβαστικές δυνατότητες εξεύρεσης
λύσεων, που έχει σαν παιδαγωγικά υπεύθυνος της σχολικής μονάδας
πριν μεταβιβάσει το θέμα στη διοίκηση για λήψη άλλων μέτρων."
Θα πρόσθετα εδώ : κάνοντας συγκεκριμένες προτάσεις έχοντας οργανώσει / βιώσει
τις διαμεσολαβητικές προτάσεις σε κάθε περίπτωση. Επομένως εξυπακούεται ότι
στις υποχρεώσεις των διευθυντών των σχολικών μονάδων είναι να γνωστοποιούν
άμεσα στον / στην ΣΣ ΓΠΕ όλες τις περιπτώσεις εντάσεων, συγκρούσεων,
γενικότερων δυσλειτουργιών και κρίσεων που επιδέχονται παιδαγωγικής
διαχείρισης και διαμεσολάβησης ΣΣ ΓΠΕ." Πιο συγκεκριμένα, οφείλουν να
ενημερώνουν το Σχολικό Σύμβουλο για τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του
Συλλόγου, ιδιαίτερα εκείνες που αφορούν σε παιδαγωγικές αποφάσεις,
προγραμματισμό πολιτιστικών δραστηριοτήτων, ανάληψη καινοτόμων δράσεων,
σοβαρά παραπτώματα μαθητών κ.λπ.. Σε κάθε περίπτωση ο Σχολικός Σύμβουλος
δρα συμβουλευτικά και βοηθά στην ευρύτερη εξέταση των θεμάτων, ενώ ο
Σύλλογος των Διδασκόντων είναι το όργανο που αποφασίζει. Όλα τα παραπάνω
οδηγούν στην απλή ερώτηση: είναι οι ΣΣ προετοιμασμένοι και επιμορφωμένοι ώστε
να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των καθηκόντων τους; Γνωρίζουμε τί είναι
διαμεσολάβηση και πώς γίνεται η διαμεσολάβηση, η διαχείριση κρίσεων ή και η
απλή παιδαγωγική και επιστημονική καθοδήγηση; Από την πλευρά δε της
κουλτούρας, είμαστε έτοιμοι, -ες ως ΣΣ για να δημιουργήσουμε κουλτούρα
αξιολόγησης και αλλαγή νοοτροπίας; Μπορούμε, απλά, να δεχτούμε ότι ως
εκπαιδευτικοί – αλλά και ως ΣΣ – πρέπει διαρκώς να επι-μορφωνόμαστε, και όχι
μόνο στην ειδικότητά μας αλλά και σε άλλους τομείς όπως για παράδειγμα η
ψυχολογία, η σύγχρονη παιδαγωγική, ακόμη και οι καλές τέχνες και οι νέες
τεχνολογίες.
Θεωρητικό Πλαίσιο
Σύμφωνα με την προσέγγιση της κοινωνικής και πολιτισμικής ανθρωπολογίας του
καθηγητή Marvin Harris ‘Αpproach to Cultural Materialism’ (2007 Cultural
Anthropology), κάθε ανθρώπινη κοινωνία έχει κοινά χαρακτηριστικά οργάνωσης και
λειτουργίας και βασίζεται σε τρία επίπεδα ανεξαρτήτως της πολυπλοκότητας της
δομής της. Θυμίζει την μαρξιστική προσέγγιση και ανάλυση, με τη σημαντική
διαφορά: να μην προτείνει ο Harris την επανάσταση και αναδόμηση της κοινωνίας
με ανακατανομή εξουσίας, δηλαδή παραμένει σε θεωρητικό πλαίσιο και απλά
ερμηνεύει και αναλύει κοινωνίες.
Ένας πιθανός ορισμός εργασίας της «κουλτούρας» είναι: ο τρόπος που μια κοινωνία
δρα και αντιδρά σε συγκεκριμένα ερεθίσματα προκειμένου να λειτουργήσει.
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Αναφέρεται στο σύνολο των πρακτικών και των γνώσεων, διανοητικών και υλικών,
και είναι πιο κοντά στην προσέγγιση των ανθρωπολόγων. Σε αυτό το επίπεδο
περιλαμβάνονται οι τρόποι που κάποιος αισθάνεται, σκέφτεται και πράττει (π.χ.
τροφή, ενδυμασία, τρόποι συμπεριφοράς, κώδικες επικοινωνίας κ.τ.λ.). Εδώ
βλέπουμε λοιπόν και τις δύο φύσεις του ανθρώπου να συναντώνται και να
συνεργάζονται : τη βιολογική / το υλικό μέρος και την πνευματική /το πνευματικό.
Για παράδειγμα η σημερινή κουλτούρα βασίζεται στην εξοικονόμηση ενέργειας, τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις αγορές που καθορίζουν την ενέργεια και
παράλληλα στην πνευματική δημιουργία με τις τέχνες και τα γράμματα που
χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες για διάχυση της γνώσης και της πληροφορίας στην
ήδη παγκοσμιοποιημένη κοινωνία. Ετσι αναφερόμαστε σε τοπικές κουλτούρες,
ευρωπαϊκή κουλτούρα, μαζική κουλτούρα και τις υποκουλτούρες συγκεκριμένων
ομάδων (έφηβοι, στρατιώτες, φυλακισμένοι). Η επικοινωνία κύριων και
δευτερευόντων ομάδων και η επιβίωση τους αποτελεί και την κύρια μέριμνα μέσα
στα πλαίσια της επιβίωσης τους αν και μεταλλάσσονται διαρκώς όπως όλες οι
«ανοικτές κοινωνίες». Παράλληλα μέσα στις ανοικτές κοινωνίες (soft-shelled
societies) υπάρχουν και αναλογικά λιγότερες και ολιγομελείς hard-shelled societies
/ groups κλειστές κοινωνίες / ομάδες που χαρακτηρίζονται από δομές και
λειτουργίες είτε ιδεολογικές / πολιτικές /θεοκρατικές, είτε φυλετικές, είτε εθνικές,
είτε από συνδυασμό μερικών δομών. Είναι επόμενο οι δεύτερες, κλειστές κοινωνίες
να είναι πιο ευάλωτες, πιο εύθραυστες και γενικότερα ‘αδύναμες’ που χρειάζονται
πιθανό ενίσχυση και ενδυνάμωση. Για παράδειγμα, από την επικαιρότητα, οι
χριστιανοί στο Σουδάν και άλλες χώρες με 95% μουσουλμανικό πληθυσμό που
προσπαθούν να επιβιώσουν.
Infrastructure : production, reproduction, energy, power
Structure: culture-based economics and politics, family structure, types of families,
etics
Superstructure: ideas, laws, mental and behavioral expressions, religion, emics (Από
Harris, 1987)
Υποδομές: πηγές ενέργειας, τροφή, παραγωγή, αναπαραγωγή
Δομές: καταμερισμός εργασίας, οικογένεια, οικονομία και πολιτική, νόμοι, εξουσία,
οργάνωση της ομάδας, φυλής, πόλης, etics (από τον όρο phonetics της
γλωσσολογίας Claude Levis Strauss)
Υπερδομές: ήθη, έθιμα, μύθοι, θρησκεία, ιδέες, νοοτροπίες, emics (από τον όρο
phonemics)
Τα τρία επίπεδα δεν είναι στεγανά αλλά αντίθετα επηρεάζουν και αλληλοεπιδρούν
στην όποια κουλτούρα κυριαρχεί είτε σε τοπικό είτε σε ευρύτερο επίπεδο. Για
παράδειγμα, η θέση των φύλων στην ιστορία του ανθρώπινου είδους ποικίλει στα
διάφορα μέρη του πλανήτη και καθορίζεται από τα χαρακτηριστικά των τριών
επιπέδων (υποδομή, δομή, υπερδομή). Ο τύπος γάμου και οικογένειας για
παράδειγμα καθορίζεται (σχεδόν ανεπαίσθητα) από τον τρόπο παραγωγής της
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τροφής / ενέργειας και τις πηγές ενέργειας και το κλίμα. Πολυγαμικές οικογένειες
όπου υπάρχει ανάγκη πολλών εργατικών χεριών (1 άνδρας με 3-4 γυναίκες) και
στρατιωτών για την αγροτική κτηνοτροφική παραγωγή (Αραβικές χώρες). Αντίθετα,
σε κάποιες περιοχές της Μογγολίας πολυανδρικές οικογένειες (1 γυναίκα με 2
άνδρες) με στόχο τον έλεγχο των γεννήσεων σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες
(έδαφος, κλίμα, πηγές ενέργειας). Και στις δυο αυτές περιπτώσεις έχουμε τα τρία
επίπεδα να επηρεάζουν την κουλτούρα : οι νόμοι, το ήθος, τα έθιμα, η θρησκεία, η
κοινωνία, η θέση της γυναίκας (μητριαρχία – πατριαρχία).
Σε σύγχρονες κοινωνίες με πολύπλοκα νομικά συστήματα και παγκοσμιοποιημένη
οικονομική και κοινωνική οργάνωση, η δομή (το μεσαία επίπεδο) κυριαρχεί με
διεθνείς φορείς και οργανισμούς, συν-ομοσπονδίες κρατών και περιοχών με
απώτερο στόχο την ομοιογένεια και ομοιομορφία σε όλους τους τομείς οργάνωσης
και λειτουργίας μεγάλων ομάδων πολιτών. Οι σύγχρονοι πολίτες είναι μακριά από
κάθε πιθανότητα ιδιομορφίας και ιδιαιτερότητας και υποχρεώνονται να δούνε και
να αποδεχτούνε νέα ήθη, νόμους, τρόπο ζωής (αυτό που λέμε νέα κουλτούρα δηλ.)
ανεξαρτήτως προηγούμενης παραδοσιακής αποδοχής ‘φυλής, φύλου, θρησκείας,
χρώματος’, στα πλαίσια ενός κυρίαρχου φιλελευθερισμού και ανεκτικότητας του
Άλλου. Το παράδοξο είναι ότι διακηρύσσονται τα δικαιώματα στη διαφορετικότητα
και ιδιαιτερότητα (έθνους, θρησκείας, φύλου, ιδεολογίας κ.α) αλλά παράλληλα
απαιτείται η συμμόρφωση σε βασικές αρχές και αξίες (κυρίαρχη κουλτούρα). Για
παράδειγμα, τα ανθρώπινα δικαιώματα δεσμεύουν όλα τα κράτη του πλανήτη,
αλλά την ίδια στιγμή, τοπικά και δια νόμου σε κάποιες χώρες επιβάλλεται ο έλεγχος
του αριθμού παιδιών ανά (πυρηνική εννοείται) οικογένεια… Το ζήτημα των
δικαιωμάτων των ομοφυλοφίλων ανά τον πλανήτη, από κράτος σε κράτος,
ομοσπονδία ή ένωση κρατών, είναι τόσο πολύπλευρο ώστε συγχρόνως και να
επιτρέπεται ο γάμος πολιτών (ένας όρος σημαντικότατος στις μέρες μας) ιδίου
φύλου, αλλά και να καταδικάζεται από ομάδες πολιτών -- κατά τα άλλα
δημοκρατικών και φιλελευθέρων, ιδιαίτερα δε σε κοινωνίες με κυρίαρχη θρησκεία
(αυστηροί ορθόδοξοι χριστιανοί ή μουσουλμάνοι). Οι ομάδες αυτές συνήθως είναι
περιθωριακές και διακατέχονται από φανατισμό διαφορετικής καταβολής και
αιτίας. Εδώ η επίδραση της υπερδομής είναι σημαντική και καταλυτική, οι
πεποιθήσεις και η νοοτροπίες κυριαρχούν και αντιβαίνουν συνήθως τη σύγχρονη
αντίληψη της ισότητας, της ανοχής, της αποδοχής του διαφορετικού ως
διαφορετικού και όχι ως καλύτερου ή ανώτερου. Το παράδοξο με άλλα λόγια είναι
ότι: ναι μεν συμφωνώ με το πλαίσιο λειτουργίας της κοινωνίας, αλλά δεν το
εφαρμόζω στην καθημερινότητά μου, το απορρίπτω έμπρακτα. Συμπερασματικά, το
θεωρητικό πλαίσιο μας βοηθάει να κατανοήσουμε την προβληματική που έχουν να
αντιμετωπίσουν οι ΣΣ στις σχέσεις τους με τους εκπαιδευτικούς. Πρόκειται για την
κουλτούρα της εκπαιδευτικής διαδικασίας που χαρακτηρίζεται συνήθως από
αδιαφορία προς την πρόοδο (επιστημονική, κοινωνική) και λατρεία της
επανάληψης και της σταθερότητας (παιδαγωγικής μονοτονίας). Η αλλαγή
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νοοτροπίας και στάσης, συμπεριφοράς θα γίνει αλλά μετά από επίπονες
προσπάθειες μετά από την αποδοχή της αξιολόγησης όλων των εμπλεκομένων στην
εκπαιδευτική / παιδευτική διαδικασία.
Αξίες, στάσεις και συμπεριφορές, νοοτροπία εκπαιδευτικών
Από φιλοσοφική άποψη αν δούμε το όλο θέμα, θα οδηγηθούμε σίγουρα στον
Αριστοτέλη. Ο Αριστοτέλης αντιλαμβάνεται την αρετή ως δυνατότητα δοσμένη
στους ανθρώπους μέσα στην πράξη. Ως αναδίπλωση μιας πράξης που εκλαμβάνεται
ως ενέργεια της ψυχής. Διακρίνει το άλογο μέρος (πάθη, ορμές, το βάθος της
ανθρώπινης προσωπικότητας) και το έλλογο μέρος (πρακτικές αρετές και νοητικές
αρετές). Ο άνθρωπος διακρίνεται από τα άλλα όντα όχι μόνο για τις νοητικές αρετές
(γλώσσα, σκέψη, συνδυαστικές διεργασίες) αλλά και για τις πρακτικές αρετές. Οι
πρακτικές αρετές προϋποθέτουν την Πράξη ως συνέπεια, αποτέλεσμα της Θεωρίας.
Παράλληλα όμως πρέπει να υπάρχει Ηθική αγωγή και ηθική μόρφωση του
ανθρώπου, Χαρακτήρας και πράξη σε σχέση αμοιβαία. Όπως κιθαριστής γίνεται
εκείνος που κιθαρίζει, έτσι γίνεται και δίκαιος εκείνος που πράττει με τρόπο δίκαιο,
και σώφρων εκείνος που πράττει με τρόπο σώφρονα: «τά μέν δίκαια πράττοντες
δίκαιοι γινόμεθα, τά δέ σώφρονα σώφρονες, τά δ’ανδρεία ανδρείοι» (Θεωρία της
Πράξης (Αριστοτέλους Ηθικά, Νικομάχεια). Αναφέρει το παράδειγμα του κιθαριστή
που ‘κιθαρίζει’ για να γίνει κιθαριστής, και στην εποχή μας μπορούμε να
αναφέρουμε το ‘διδάσκει’ για να γίνει ‘διδάσκαλος’. Εάν προσπαθήσουμε να
αναλύσουμε τη σημασία του ‘δίκαια πράττοντες’ σε μια κοινωνία ισονομίας και
ισοπολιτείας και υπεύθυνων πολιτών, με φωτισμένους ηγεμόνες, κράτος προνοίας,
τότε βλέπουμε ένα αξιακό σύστημα πανανθρώπινο που μόνο καλές πρακτικές
μπορεί να περιλαμβάνει. Σχηματικά η επιτυχής ή όχι εισαγωγή / προβολή μια αξίας
γίνεται σε συνάρτηση με τη διαμεσολάβηση θεσμών ή προσώπων.
ΑΞΙΑ
Η Διαμεσολάβηση θεσμών και/ή προσώπων είναι
l ΕΠΙΤΥΧΗΣ
ΑΝΕΠΙΤΥΧΗΣ
l Θετική Στάση
Αρνητική (ή Ουδέτερη) Στάση
l Εσωτερικός έλεγχος
Απουσία εσωτερικού ελέγχου
l Εναρμόνιση
δυσαρμονία συμπεριφοράς
συμπεριφοράς
l Απουσία εξωτερικού
Εξωτερικός Έλεγχος
ελέγχου
(κυρώσεις)
ΠΟΛΙΤΗΣ
Μια αξία (ειλικρίνεια, ανιδιοτέλεια, αγάπη, τιμιότητα) μεταδίδεται και
σταθεροποιείται στον πολίτη και θεωρείται ‘επιτυχής’ η διαμεσολάβηση όταν
υπάρχουν : θετική στάση, εσωτερικός έλεγχος και εναρμόνιση συμπεριφοράς, και
δεν υπάρχει εξωτερικός έλεγχος. Αντίθετα, όταν υπάρχει αρνητική (ακόμη και
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ουδέτερη) στάση προς την αξία, απουσία εσωτερικού ελέγχου και μόνο εξωτερικός
έλεγχος και δυσαρμονία συμπεριφοράς, τότε η διαμεσολάβηση είναι ‘ανεπιτυχής’.
Και είναι γνωστό ότι με τις κυρώσεις / τιμωρίες επιτυγχάνεται πρόσκαιρη
τροποποίηση συμπεριφοράς, όμως δεν αλλάζει η στάση απέναντι στην αξία. Το
ζητούμενο είναι να αλλάξει η στάση απέναντι στην αξία που θα εκφράζεται με την
ανάλογη συμπεριφορά. Η στάση υποδηλώνει την εσωτερική διάθεση απέναντι σε
μια αξία και συνοδεύεται από πρακτικό περιεχόμενο : δεν προδιαθέτει -- Θετικά ή
Αρνητικά -- μόνο για αξίες, αλλά καθορίζει τη συμπεριφορά μας απέναντι σ’αυτές.
Μετά από μελέτες και έρευνες σε διάφορους πολιτισμούς και περιβάλλοντα έχει
βρεθεί ότι: Ευκολότερο είναι να γίνουν σχέδια νέων στάσεων. Δυσκολότερο είναι να
τροποποιήσουμε τις υπάρχουσες στάσεις. Τροποποίηση αρνητικών στάσεων σε
θετικές: συχνά μάταιες προσπάθειες, και προτιμότερο η ανάπτυξη νέας θετικής
στάσης παρά μια απλή τροποποίηση της συμπεριφοράς, που θα είναι εφήμερη
στην καλύτερη περίπτωση. Στόχος είναι η συμμόρφωση σε κοινά αποδεκτές αξίες
και αξιώματα, έστω μετά από πολλές προσπάθειες και πιθανή αναμενόμενη
αντίδραση φορέων (συνδικαλιστικών κυρίως) ώστε να μη χαθούν τα κεκτημένα
δικαιώματα του κλάδου των εκπαιδευτικών.
Συμπεράσματα και προτάσεις
Δημιουργία σιγά σιγά μιας κουλτούρας συνεργασίας και συλλογικότητας,
κουλτούρα αυτογνωσίας και αυτο – αξιολόγησης, αξιολόγησης και αλλαγή
νοοτροπίας του εξ ορισμού ‘επαρκή’. Αποδοχή του αυτονόητου: σε όλα τα
πράγματα, συστήματα, υπηρεσίες, πράξεις υπάρχει περιθώριο βελτίωσης.
Αναθεώρηση της καθιερωμένης στάσης ότι δεν υπάρχει περιθώριο βελτίωσης .
Σημαντική προϋπόθεση είναι η δημιουργία και καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης
μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία φορέων και ατόμων.
Η διοίκηση της ΣΜ παίζει καθοριστικό ρόλο στη μετάδοση αξιών. Αν και υπάρχει
μεγάλη προσπάθεια επιμόρφωσης και αναθεώρησης / εκσυγχρονισμού του θεσμού
(με μεγάλα βήματα προς την καλή κατεύθυνση), τα στερεότυπα της διοίκησης και
τα παράδοξα (π.χ. η εναλλαγή διευθυντών με απλή θέση καθηγητών, η μη
μονιμότητα των στελεχών διοίκησης στη θέση τους) παραμένουν. Το
καθηκοντολόγιο των στελεχών (Διευθυντών σχολικής μονάδας) είναι μεν κατανοητό
και σαφές, αλλά η εφαρμογή του δεν είναι πάντοτε εύκολη (η κοινωνική
ανθρωπολογία του Harris έχει θέση σ’αυτό). Οι λόγοι που πιθανό οδηγούν στη μη
εφαρμογή των κανόνων είναι πολλοί και δύσκολα προσδιορίζονται από το σύστημα.
Εδώ είναι και ο σημαντικός ρόλος του ΣΣ ως γεφυροποιός ανάμεσα σε
εκπαιδευτικούς και διοίκηση. Ο σπουδαίος ρόλος της κοινωνικοποίησης, η
συνείδηση του καλού και του κακού, του ηθικού και του ανήθικου του ανεκτού και
μη ανεκτού, του δικαίου και του αδίκου και των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων
των πολιτών, πηγάζουν μέσα από την Πράξη, δράση και διάδραση μέσα στην
οικογένεια, στη γειτονιά, στο σχολείο, στην ομάδα. Εκεί υπάρχει το δίκτυο το
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κοινωνικό, οι δυναμικές που καθορίζουν τις αξίες οι οποίες, όπως αναφέρθηκε πιο
πάνω, ο Harris τοποθετεί στις υπερδομές (superstructures) μαζί με την γενικότερη
ιδεολογία, ήθος και έθος, μεταφυσικό προβληματισμό / πίστη σε ανώτερη δύναμη.
Σε αλληλεπίδραση με τα άλλα δύο επίπεδα (δομές και υποδομές, substructure &
structure) δημιουργείται η κουλτούρα μια οργανωμένης κοινωνίας και προάγει ή
όχι την εφαρμογή (Πράξη) αξιών. Από την πλευρά του ο ψυχολόγος Α. Maslow
(1954, Motivation and Personality) παρουσιάζει την ιεραρχία / πυραμίδα των
αναγκών του ατόμου για την ατομική και κοινωνική επιτυχία και καταξίωση
(αρχίζοντας από τη βάση : επιβίωση – ασφάλεια, έπειτα το ‘ανήκειν’ και την
αναγνώριση, για να φτάσει τελικά στην κορυφή της πυραμίδας με την
αυτοπραγμάτωση). Αν μπορούμε να συσχετίσουμε τις δύο προσεγγίσεις, Harris και
Maslow, βλέπουμε ότι η υπερδομή του πρώτου συμβαδίζει / συνοδεύει την
αυτοπραγμάτωση self-actualization του δεύτερου.

Πώς βοηθούμε την αυτοπραγμάτωση του ατόμου, εάν μπορεί να υπάρξει βοήθεια.
Εντέλει, Πώς μεταδίδουμε Αξίες ; Ποιες αξίες πρέπει να μεταδώσουμε ως σχολικοί
σύμβουλοι, στελέχη της εκπαίδευσης ; Υπάρχει πιθανότητα ως χαρισματικοί ηγέτες
(!) στην εποχή μας της μετακαπιταλιστικής κρίσης ιδεών, ιδεολογιών και φθοράς,
διαφθοράς να ακουστούν μηνύματα αισιόδοξα ; Με συνέπεια λόγων και έργων, και
όχι: Δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν εκράτεις. Στη σχολική συμβίωση κάθε
κίνηση, δράση, αντίδραση, πράξη (αρνητική ή θετική) καταγράφεται, ιδιαίτερα και
ειδικά από τα παιδιά και τους εφήβους που πάντα προσδοκούν μόνο το Άψογο και
το Τέλειο από τους εκπαιδευτικούς. Οι ΣΣ όλων των βαθμίδων καλό είναι να
φροντίζουν την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πάνω σε θέματα φιλοσοφικά και
ηθικής, κουλτούρας δηλαδή και αποδοχής του διαφορετικού. Για να γίνει όμως
αυτό και να πετύχει, καλό είναι να υπάρξει προεργασία σε θέματα όπως το όραμα
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και η έμπνευση όλων μας. Η ερώτηση είναι καίρια: Πώς θα εμπνεύσεις σε νέους
πολίτες (μαθητές και μαθήτριες) νέα ήθη, καινά δαιμόνια -- και όχι «κενά δαιμόνια»
υποκουλτούρας και παρακμής -- (αξιοκρατία, διαύγεια, καθαρότητα στις σκέψεις
και στις πράξεις) και ανοιχτό δημοκρατικό πνεύμα , κριτική σκέψη, υπευθυνότητα
και ανθρωπιά, όταν υπάρχει κρίση αξιών και σύγχυση ιδεών μεταξύ των πολιτών –
συνεπώς και των εκπαιδευτικών; Σε έναν περίγυρο που χαρακτηρίζεται από θλίψη,
αγωνία, ανασφάλεια, αβεβαιότητα, απάθεια, αδυναμία, απραξία, μοιρολατρία, πώς
πετυχαίνουμε την υπέρβαση; Ο στόχος μας είναι από αιώνες ο ίδιος: το ανοιχτό
δημοκρατικό σχολείο, μια όαση χαράς και δημιουργίας, ανθρωπιάς και
ενσυναίσθησης (empathy), φιλανθρωπίας, μοιράσματος και δωρεάς, ελπίδας,
αισιοδοξίας και θετικού συναισθήματος. Με τη φιλανθρωπία της πράξης,
εκπαιδευτικοί και μαθητές, μαζί με τους γονείς, αρωγούς και συνεργάτες, πολλά
μπορούν να γίνουν. Προϋπόθεση είναι η αποδοχή του διαφορετικού, ‘της άλλης
κουλτούρας’ (όπως την ορίσαμε στην αρχή) και προσπάθεια αναγνώρισης και
προβολής των κοινών σημείων και χαρακτηριστικών των διαφορετικών κουλτούρων
με παράλληλη υποβάθμιση των διαφορών τους. Προτείνουμε στάσεις και
συμπεριφορές με άξονα την τιμιότητα και κοινωνικότητα: περνάμε από το εγώ στο
εμείς / από το εμείς και οι άλλοι, στο όλοι μαζί μπορούμε. Σε ένα νέο πλαίσιο
λειτουργίας των θεσμών ενισχύουμε το δίδυμο: Δικαιώματα και υποχρεώσεις / και
όχι μόνο δικαιώματα, ‘θέλω και απαιτώ’, αλλά αντιθέτως ‘προσφέρω και μετά
διεκδικώ’. Σε ένα θέμα καυτό όπως οι καταλήψεις σχολείων, εκφράζονται τα
δημοκρατικά δικαιώματα ελευθερίας έκφρασης, γνώμης και δράσης νέων πολιτών
15χρονων εφήβων ή μήπως δικαιώματα καταπάτησης κάθε δικαιώματος στη
μόρφωση από μειονότητες 15χρονων εφήβων ;
Εάν απεναντίας υπάρχει κλίμα συνδιαλλαγής και συλλογικότητας, σεβασμού του
άλλου και δημοκρατικό πνεύμα συνεργασίας, οι ακρότητες δεν θα εμφανίζονται.
Φυσικά και θα υπάρχουν οι μειονότητες με ριζοσπαστικές ιδέες και πράξεις αλλά
θα παρατηρείται μια σταθερή μείωση και τελική εξαφάνιση. Ένα πλαίσιο αναφοράς
σε κανονισμούς της σχολικής ζωής όπου τα εμπλεκόμενα μέρη και κυρίως
συνυπογράφοντα τη συνθήκη εφαρμογής του κανονισμού λειτουργίας του σχολείου
είναι σαφώς το ζητούμενο πολιτισμικό αγαθό : μια νέα κουλτούρα βασισμένη σε
ένα σύνολο αξιών που οδηγούν σε στάσεις και συμπεριφορές αντάξιες της
σύγχρονης δημοκρατικής κοινωνίας που πρεσβεύει η ανθρωπιστική παιδεία. Και οι
νεοεισαχθείσες παιδαγωγικές καινοτομίες σε Γυμνάσιο (Βιωματικές Δράσεις) και σε
Λύκεια (Ερευνητικές Εργασίες – Projects) εκεί στοχεύουν: στην αλλαγή πορείας της
παιδείας από τον ατομικισμό, στην ομαδική εργασία και συλλογικότητα, από τον
πλαγιαρισμό στην ειλικρινή έρευνα και μελέτη περίπτωσης, από την απλή
αντιγραφή και επικόλληση στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης και αναλυτικής –
συνθετικής προσέγγισης και ικανότητας. Με τους όρους της συμβουλευτικής («Η
Συμβουλευτική συνίσταται σε σειρά άμεσων επαφών με το άτομο που αποσκοπούν
στο να του προσφέρουν βοήθεια, ώστε να αλλάξει τις στάσεις και τη συμπεριφορά
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του», Rogers, 1942), και πιο συγκεκριμένα της εκπαιδευτικής συμβουλευτικής
(counseling) ο/η ΣΣ στοχεύει να βοηθήσει άτομα ή ομάδες κάθε ηλικίας να
αντιμετωπίσουν τα συνηθισμένα προβλήματα που πηγάζουν από το χώρο της
παιδείας, χωρίς – όπως πιστεύεται – να δώσει λύσεις. Συνεξετάζει με κάποιον το
πρόβλημά του και τον διευκολύνει να αναζητήσει τη λύση μόνος του οδηγώντας τον
στην αυτοπραγμάτωση και αυτοσεβασμό, αυτοπεποίθηση και αυτογνωσία.
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σχολικής μονάδας
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Περίληψη
Στην εργασία διερευνώνται οι ηγετικές-διοικητικές ικανότητες του διευθυντή μιας
σχολικής μονάδας και η συσχέτισή τους με τον ρόλο που αυτός καλείται να
διαδραματίσει, μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Γίνεται λόγος για τεχνικές,
αντιληπτικές και διαπροσωπικές ικανότητες, ικανότητες διαχείρισης της προσοχής,
εύρεσης και παροχής νοήματος, εμπλοκής των άλλων σε έναν κοινό σκοπό, αλλά και
την ικανότητα της προσαρμογής και του συνεργάζεσθαι». Από την άλλη, ο
επιζητούμενος από έναν διευθυντή ρόλος είναι (ενδεικτικά) αυτός της καθοδήγησης
του ανθρώπινου δυναμικού, της παραδειγματικής λειτουργίας, της διαχείρισης
κρίσεων. Συνεπώς, ζητούμενο συνιστά ως διοικητικός αλλά και επιστημονικόςπαιδαγωγικός προϊστάμενος να εξισορροπήσει μεταξύ των πολλαπλών ρόλων του
με την ενεργοποίηση των ενδεδειγμένων ανά περίπτωση ικανοτήτων ώστε να
λειτουργεί επ’ ωφελεία όλων.
Λέξεις κλειδιά: διευθυντής σχολικής μονάδας, ηγετικές-διοικητικές ικανότητες,
επιζητούμενος ρόλος, εξισορρόπηση ικανοτήτων-ρόλου.
Εισαγωγή
Η Εκπαίδευση περιγράφεται ως μία θεμελιώδης κοινωνική λειτουργία και συνιστά
καθοριστικό συστατικό της κουλτούρας και του πολιτισμού ενός λαού, ενώ
καθορίζει την οικονομική ζωή και την ευρύτερη πρόοδο (ατομική και εθνική)
(Πετρίδου, 2005). Ειδικότερα, το σχολείο προσδιορίζεται ως μία θεσμοθετημένη
κοινωνική οντότητα, που στοχεύει στην επιτέλεση συγκεκριμένων στόχων - για την
προώθηση των οποίων έχει στη διάθεσή του την κατάλληλη δομή και οργάνωση
(Χατζηπαναγιώτου, 2005). Αυτός, λοιπόν, που κατεξοχήν αναλαμβάνει το έργο της
υλοποίησης των στόχων αλλά και της καθοδήγησης και αξιοποίησης του έμψυχου
δυναμικού είναι ο διευθυντής της σχολικής μονάδας. Στα πλαίσιά της καλείται για
να είναι αποτελεσματικός και αποδοτικός να λειτουργεί ως ηγέτης και μάνατζερδιοικητής.
Συγκεκριμένα, ο Bolam (1999 στο Bush, 2008) ορίζει το εκπαιδευτικό μάνατζμεντ ως
«μία εκτελεστική λειτουργία για την υλοποίηση μιας συμφωνημένης πολιτικής»,
ενώ ο Sapre (2002 στο Bush, 2008) υποστηρίζει ότι το μάνατζμεντ είναι ένα σύνολο
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δραστηριοτήτων που κατευθύνονται προς την αποδοτική και αποτελεσματική
αξιοποίηση των οργανωσιακών πόρων για την επίτευξη των σκοπών του
οργανισμού (σελ.102). Γιατι η εκπαιδευτική ηγεσία «στον πυρήνα της έχει την
ευθύνη για τη διαμόρφωση-χάραξη πολιτικής και στην περίπτωση που το κρίνει
αναγκαίο και για την οργανωσιακή μεταμόρφωση» (Bolam, 1999 στο Bush, 2008,
σελ. 194).
Ωστόσο, ένας διευθυντής προκειμένου να είναι σε θέση να διαδραματίζει τους
ρόλους που του ζητούνται επιβάλλεται να διαθέτει τις αναγκαίες και απαιτούμενες
ηγετικές-διοικητικές ικανότητες. Στο πλαίσιο αυτό ο Sergiovanni υποστήριξε ότι
υπάρχουν σε ένα διευθυντικό στέλεχος συγκεκριμένες ικανότητες (τεχνικές,
ανθρωπιστικές και εκπαιδευτικές), που συνδέονται με βραχυπρόθεσμα, τακτικά και
οργανωτικά αποτελέσματα. Αυτές είναι ως προς τον προσανατολισμό τους
διαχειριστικές. Χάρη σε αυτές τις ικανότητες επιτελεί σωστά το έργο του, ενώ ο
προσανατολισμός του επιβάλλεται να είναι στρατηγικός και μακροπρόθεσμος
(Sergiovanni, 1985 στο Ιορδανίδης, 2005).
Συνεπώς, ο ρόλος του διευθυντή είναι διπλός: αφενός είναι υπάλληλος διορισμένος
από τις διοικητικές εκπαιδευτικές αρχές και αφετέρου ηγέτης του σχολείου. Ως
αποτέλεσμα, ενεργεί σύμφωνα με τις προσδοκίες από την μια των ιεραρχικά
ανωτέρων του και από την άλλη των εκπαιδευτικών, των οποίων προΐσταται
(Πρίντζας, 2005). Εκπροσωπεί τη σχολική μονάδα σε όλα τα επίπεδα, έτσι όπως
προσδιορίζει η Υπουργ. Απόφαση της 16-10-2002. Είναι ο μεσολαβητής μεταξύ
πολιτικής ηγεσίας και εκπαιδευτικών και παραλλήλως στέλεχος της εκπαίδευσης
και εκπαιδευτικός (Κούλα, 2011). Συνεπώς, του ζητείται με την αρωγή
συγκεκριμένων ηγετικών-διοικητικών ικανοτήτων να ισορροπήσει μεταξύ
πολλαπλών ρόλων - με ζητούμενο την αποτελεσματική λειτουργία και την
αναβάθμιση της ποιότητας του σχολείου επ’ ωφελεία όλων των εμπλεκόμενων
μερών.
Ηγετικές-διοικητικές ικανότητες
Ο Boyatzis (1982 στο Brundrett, 2000) προσδιόρισε τις ικανότητες ως το κοινό
χαρακτηριστικό ενός ατόμου, το οποίο κρίνεται ζωτικής σημασίας και σχετίζεται με
την αποτελεσματική ή ανώτερη απόδοση (σελ. 64). Έτσι, τοποθετεί την έννοια της
ικανότητας σε ευθεία συσχέτιση με τις πραγματικές επιδόσεις. Μάλιστα ο Boyatzis
συμπληρώνει τον ορισμό διευκρινίζοντας: «Ικανότητες είναι αυτά τα
χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν την ανώτερη απόδοση από την μέση και
χαμηλή απόδοση» (σελ.66). Συμπληρωματικά, ο όρος «ικανότητα» αναφέρεται στη
δυνατότητα-δεξιότητα ενός ατόμου να εκτελέσει αποτελεσματικά τις
δραστηριότητες και τις λειτουργίες που αποτελούν μέρος της θέσης, στην οποία
υπηρετεί. Μπορεί να θεωρηθεί ως ένα θεμελιώδες χαρακτηριστικό του, το οποίο το
οδηγεί σε επιτεύγματα ακόμη και πάνω από το μέσο όρο (Huber, 2004).
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Κατά μία συνθετότερη προσέγγιση η «ικανότητα» είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό
ενός προσώπου (υπό την έννοια ότι μπορεί να είναι ένα κίνητρο, ένα γνώρισμα, μία
ικανότητα, οι πτυχές της αυτο-εικόνας ενός ατόμου ή ενός κοινωνικού ρόλου ή ένα
σύνολο γνώσεων που χρησιμοποιεί) και το οποίο λογικά σχετίζεται με την ανώτερη
εργασιακή απόδοση (Jirasinghe & Lyons, 1995, σελ.270 στο Brundrett, 2000 ).
Υπό άλλη έννοια η προσέγγιση περί ικανοτήτων μπορεί να θεωρηθεί ως ένα
επανερχόμενο ρεφρέν που παρέχει μία ορισμένη δομή και προβλεψιμότητα στο
πεδίο της ηγεσίας και του μάνατζμεντ, μία αίσθηση της ύπαρξης ορίων στις
διαδικασίες που ακολουθούνται και εφαρμόζονται (Bolden & Gosling, 2006).
Επιπλέον, μία ολιστική προσέγγιση στον όρο «ικανότητες» συμπεριλαμβάνει τις
αξίες και τις προσδοκίες, τις στάσεις και τα χαρακτηριστικά, τα κίνητρα, τη γνώση
και την κατανόηση, τις ικανότητες και τις δεξιότητες, πτυχές που διασυνδέονται με
τον τρόπο που βλέπει κάποιος τον ίδιο του τον εαυτό του, αλλά και τον κοινωνικό
ρόλο του (Whitty & Willmott, 1991 στο Huber, 2004).
Από την άλλη, η κατηγορία «ικανότητες», σύμφωνα με τους Leithwood et al., (1997)
περιλαμβάνει τη γνώση ενός ηγέτη, τις δεξιότητες ή/και ικανότητές του. Αναφορικά
με τις ικανότητες αναγνωρίζουν επτά διαστάσεις: τη διαδικαστική γνώση, τη
δηλωτική γνώση, τις σχέσεις με το προσωπικό, την επίλυση προβλημάτων, τις
σχέσεις με τους μαθητές, τις δεξιότητες επικοινωνίας και την αυτογνωσία.
Ο Huber (2004), πάλι, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την πολυπλοκότητα των καθηκόντων
της σχολικής ηγεσίας θεωρεί τις ικανότητες ως μία σύνθετη δομή αρμοδιοτήτων, ως
ένα πολύπλευρο αμάλγαμα αρμοδιοτήτων που απαιτεί η άσκηση της σχολικής
ηγεσίας. Περιλαμβάνει κοινωνικές, προσωπικές και διοικητικές αρμοδιότητες.
Τονίζει, μάλιστα, ότι η εμφάνιση και η εφαρμογή τους εξαρτάται από το πλαίσιοκατάσταση, στα όρια των οποίων ασκούνται. Τέλος, οι ικανότητες περιγράφουν
αυτό που οι άνθρωποι χρειάζεται να είναι σε θέση να επιτελέσουν και είναι σε
θέση, προκειμένου να ολοκληρώσουν μία ορισμένη λειτουργία. Ιδιαίτερα η σχολική
ηγεσία εμπεριέχει μία ατελεύτητη και δυναμική ενσωμάτωση της γνώσης,
ικανοτήτων και προσωπικών χαρακτηριστικών (Robinson, 2010).
Κατηγορίες ικανοτήτων
Ο ηγέτης ζητείται να επιτυγχάνει αποτελέσματα, γεγονός που προϋποθέτει την
άσκηση ηγετικής συμπεριφοράς. Η τελευταία με τη σειρά της απαιτεί να διαθέτει ο
ηγέτης ικανότητες και χαρακτηριστικά προσωπικότητας που συνάδουν με την
ηγετική συμπεριφορά. Με άλλα λόγια το «μείγμα του ηγέτη» είναι ένα άθροισμα
προσωπικότητας και ικανοτήτων (Μπουραντάς, 2005).
Τρεις, λοιπόν, γενικές κατηγορίες ικανοτήτων έχουν βρεθεί να σχετίζονται με τους
μάνατζερ και τους διευθυντές (Katz, 1955, Mann, 1965 στο Yukl, 1982). Καταρχάς, οι
τεχνικές ικανότητες, που έχουν να κάνουν με γνώσεις αναφορικά με μεθόδους,
διαδικασίες και τεχνικές για την επιτέλεση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το
έργο του ηγέτη. Στη συνέχεια, οι διαπροσωπικές ικανότητες, που παραπέμπουν σε
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γνώσεις του ηγέτη σχετικές με την ανθρώπινη συμπεριφορά και τις διαπροσωπικές
σχέσεις, την ικανότητά του να κατανοεί τα συναισθήματα, τις στάσεις, τα κίνητρα
των άλλων βάσει των όσων υποστηρίζουν και πράττουν, την ικανότητά του να
επικοινωνεί με ένα καθαρό και πειστικό τρόπο και την ικανότητα να χτίζει
συνεργατικές σχέσεις (πχ τακτ, διπλωματία, ενσυναίσθηση, πειστικότητα,
ευφράδεια). Τέλος, οι αντιληπτικές ικανότητες, που αναφέρονται στη γενική
αναλυτική ικανότητα, στη λογική σκέψη, στη δεξιότητα για τη μορφοποίηση
σχεδίων και την αντίληψη σύνθετων και διφορούμενων σχέσεων, στη
δημιουργικότητα για την παραγωγή ιδεών και την επίλυση προβλημάτων, στην
ικανότητα αναφορικά με την ανάλυση γεγονότων, τη σύλληψη τάσεων, την
πρόβλεψη αλλαγών, και την αναγνώριση ευκαιριών και δυνητικών προβλημάτων.
Ο Yukl (1982), πάλι, διευκρινίζει ότι οι τεχνικές ικανότητες έχουν να κάνουν με τα
πράγματα, οι διαπροσωπικές πρωτευόντως με τους ανθρώπους και οι αντιληπτικές
με τις ιδέες και το σχεδιασμό. Τις τεχνικές τις χρειάζονται οι μάνατζερ για να
εκπαιδεύουν και να κατευθύνουν τους υφισταμένους τους, τις διαπροσωπικές για
τη δόμηση αποτελεσματικών σχέσεων με τους υφισταμένους, τους ανωτέρους τους,
τους συναδέλφους τους και παράγοντες εκτός εργασιακού χώρου, ενώ τις
αντιληπτικές για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό, την οργάνωση, την επίλυση
προβλημάτων, την καινοτομία και τη λήψη αποφάσεων. Οι ηγέτες χρειάζονται και
τους τρεις τύπους ικανοτήτων, εφόσον ενδιαφέρονται να εκπληρώσουν όλα όσα
απαιτεί ο ρόλος τους, λαμβάνοντας βέβαια υπ’ όψιν τον τύπο της ηγεσίας ή τις
συγκεκριμένες περιστάσεις στις οποίες αυτή καλείται να ασκήσει το έργο της (πχ
σταθερότητα ή μεταβλητότητα του περιβάλλοντος) (Yukl, 1961 στο Yukl, 1982).
Από την άλλη, η McAiear αναφέρει μία σειρά ικανοτήτων που προσδιορίζουν έναν
ηγέτη. Ο ηγέτης, λοιπόν, δίνει έμφαση στις επιδόσεις, εμπνέει τους υφισταμένους
του, παρέχει έπαινο και αναγνώριση, προσδιορίζει τους εργασιακούς ρόλους, θέτει
στόχους και κατανέμει αρμοδιότητες, επιλύει προβλήματα, διευκολύνει την
ομαδική εργασία, διευθετεί τις συγκρούσεις, ασκεί κριτική, είναι επικοινωνιακός,
ενεργεί με σταθερότητα, τον διακρίνει ευελιξία και υπομονή, θέτει υπό
αμφισβήτηση τις ασκούμενες διαδικασίες, επικοινωνεί ένα όραμα και ελέγχει την
αφοσίωση στην υλοποίησή του, είναι δεινός διαπραγματευτής, κατανέμει
ορθολογικά τους πόρους, καινοτομεί και διαχειρίζεται το άγχος (1989).
Ο Bennis, εξάλλου, (1988 στο Fernald et al., 2005) παρουσίασε τέσσερις ικανότητες,
κοινές για όλους τους ηγέτες, τη διαχείριση της προσοχής, την εύρεση και παροχή
νοήματος, την εμπιστοσύνη και την αυτοεκτίμηση. Από την άλλη, οι Bennis &
Thomas το 2002 αναφέρουν εκ νέου ότι οι μεγάλοι ηγέτες κατέχουν τέσσερις
θεμελιώδεις ικανότητες: την ικανότητα να εμπλέκουν τους άλλους σε έναν κοινό
σκοπό, μία ευδιάκριτη και επιβλητική φωνή, μία αίσθηση ακεραιότητας
συναρτώμενη με ένα ισχυρό σύνολο αξιών και το σημαντικότερο, την ικανότητα
προσαρμογής (στο Fernald et al., 2005).
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Επιπλέον, οι Scott et al., (2008), επιχειρώντας να ορίσουν τις ικανότητες για μία
αποτελεσματική ακαδημαϊκή ηγεσία τις επιμερίζουν σε: α) προσωπικές ικανότητες
που παραπέμπουν στην αυτορρύθμιση, την αποφασιστικότητα και την αφοσίωση,
β) διαπροσωπικές ικανότητες που έχουν να κάνουν με την άσκηση επιρροής και την
ενσυναίσθηση, γ) γνωστικές ικανότητες που σχετίζονται με τη διάγνωση, τη
στρατηγική, την ευελιξία και την ανταποκρισιμότητα και δ) ηγετικές ικανότητες που
αφορούν τη μάθηση και τη διδασκαλία, την πανεπιστημιακή δράση και ικανότητες
αυτό-οργάνωσης.
Ο Σαΐτης (2005), από την πλευρά του, κάνει λόγο για τρεις ομάδες δεξιοτήτων: την
ικανότητα του συνεργάζεσθαι (αυτή που ο Schein, 1978 στο Σαΐτης, 2005 αποκαλεί
διαγνωστική ικανότητα), την επαγγελματική ικανότητα (για να έχει θετικό
περιεχόμενο πρέπει να διασυνδέεται με τη διοικητική πείρα και την άρτια τεχνική
κατάρτιση) και την αντιληπτική ικανότητα (συναρτάται με την παρατηρητικότητα
και τη διοικητική φαντασία-ενεργητικότητα). Τέλος, ο Μπουραντάς (2005) διακρίνει
τις ικανότητες σε ικανότητες «ρόλων» (πχ ικανότητα ανάπτυξης ανθρώπων,
ικανότητα υλοποίησης αποτελεσμάτων) και «μετα-ικανότητες» (δηλαδή «μία
ικανότητα η οποία αποτελεί την προϋπόθεση για να αναπτυχθούν άλλες ικανότητες
ή αποτελεί βασικό συστατικό περισσότερων ικανοτήτων»). Στην κατηγορία αυτή
συγκαταλέγονται: η ικανότητα δημιουργικής λήψης αποφάσεων και επίλυσης
προβλημάτων, η συστημική σκέψη, η ικανότητα επικοινωνίας, η συναισθηματική
νοημοσύνη, η αυτεπίγνωση, η αυτορρύθμιση και η ενσυναίσθηση (σελ.260).
Οι καθοριστικοί παράγοντες της ηγεσίας και της διοίκησης βάσει εμπειρικών
ερευνών
Το ερώτημα αν και σε τι βαθμό διαθέτουν οι ηγέτες-μάνατζερ οργανισμών και
ειδικότερα οι διευθυντές-υποδιευθυντές των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης τις ηγετικές-διοικητικές ικανότητες που απαιτούνται για την επιτέλεση
του έργου τους έχει απασχολήσει τη διεθνή αλλά και την εγχώρια βιβλιογραφία.
Στο πλαίσιο αυτό, σε έρευνά του ο Ghosh (1999) αναγνωρίζει την ύπαρξη
ιδιαίτερων συμπεριφορών και δραστηριοτήτων σχετικών με το διοικητικό έργο.
Προσδιορίζει, λοιπόν, τις ικανότητες που απαιτούνται (πέντε τύποι ικανοτήτων) και
τις αντίστοιχες διοικητικές λειτουργίες. Συγκεκριμένα, στις διοικητικές λειτουργίες
εντάσσει 1. τον σχεδιασμό, 2. τη διεύθυνση, επίβλεψη και οργάνωση, 3. την παροχή
κινήτρων, 4. τη συνεργασία και διαπραγμάτευση και 5. την καινοτομία και
προσδιορίζει τις αντίστοιχές τους διοικητικές ικανότητες 1. λήψη αποφάσεων, 2.
ηγεσία, 3. ανθρώπινες σχέσεις, 4. επικοινωνία και 5. αντιληπτικές ικανότητες.
Εξίσου ενδιαφέρον κρίνεται και το εγχείρημα του Μαυροσκούφη (2003), καθώς
μέσω ημιδομημένης συνέντευξης (τηλεφωνική) διερευνά τις απόψεις δώδεκα
διευθυντών/διευθυντριών Γυμνασίων και Λυκείων για το προφίλ του
αποτελεσματικού διευθυντή σε συνάρτηση με τις ικανότητες που τον διακρίνουν. Οι
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επικρατέστερες απαντήσεις ήταν ότι αποτελεσματικός διευθυντής κατά σειρά
προτίμησης είναι αυτός που:
§ Διαθέτει γνώσεις Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
§ Εμψυχώνει το διδακτικό προσωπικό και τους μαθητές
§ Μπορεί να διαχειριστεί ικανοποιητικά τα διοικητικά και οργανωτικά θέματα
§ Έχει τις ικανότητες της επικοινωνίας και της οικοδόμησης άριστων σχέσεων με
όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (πχ καθηγητές, μαθητές, τοπική κοινωνία)
§ Γνωρίζει πολύ καλά την εκπαιδευτική νομοθεσία
§ Έχει τη δυνατότητα να επιτύχει τη σύνδεση του σχολείου με την κοινωνία
§ Είναι διαρκώς παρών στο σχολείο, τον διακρίνει εργατικότητα, δυναμισμός,
δημιουργικότητα, συνέπεια, αυστηρότητα αλλά και δικαιοσύνη.
§ Είναι καλός γνώστης των νέων τεχνολογιών.
Από την πλευρά τους οι Fernald et al., (2005) διερευνούν τα χαρακτηριστικά που
παραπέμπουν σε πετυχημένους ηγέτες. Αυτά βάσει της συχνότητας εμφάνισής τους
είναι: οραματιστής, ικανός να κινητοποιεί, χαρισματικός, ικανός να επικοινωνεί,
τίμιος και υγιής ηθικά, αξιόπιστος, ικανός να ακούει, ικανός να εργάζεται μαζί με
άλλους, προσανατολισμένος στην επίτευξη στόχων, αφοσιωμένος στην αποστολή,
ευέλικτος, ριψοκίνδυνος, δημιουργικός, στρατηγικά σκεπτόμενος, υπομονετικός και
επίμονος.
Παράλληλα, οι Halim et al., (2008) σε έρευνα στην οποία συμμετείχαν 596
διευθυντές αναγνώρισαν τις ακόλουθες δεξιότητες ως μέγιστης επίπτωσης για τους
σχολικούς ηγέτες: 1. Διαχείριση της αλλαγής, 2. Επικέντρωση στην ποιότητα, 3.
Διαχείριση της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ICT), 4. Λήψη
αποφάσεων, 5. Επίλυση προβλημάτων, 6. Διαχείριση της επίδοσης, 7. Βελτίωση του
σχολείου και 8. Δόμηση ικανοτήτων.
Επιπρόσθετα, η Robinson (2010) σε έρευνά της αναδεικνύει τη σημασία τριών
αλληλένδετων δεξιοτήτων: α) την εις βάθος γνώση του περιεχομένου της ηγεσίας β)
την επίλυση των σύνθετων, σχετιζόμενων με το σχολείο, προβλημάτων αλλά και γ)
τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με το προσωπικό, τους γονείς, και τους
μαθητές, ενώ υποστηρίζεται ότι υπάρχει σημαντικότατη αλληλεξάρτηση μεταξύ
αυτών των τριών δεξιοτήτων. Τέλος, οι Kanokorn et al., (2013) με τη μελέτη τους σε
διευθυντές των σχολείων στην Ταϊλάνδη προσδιορίζουν πέντε βασικούς
παράγοντες της ηθικής ηγεσίας (κατά σειρά κατάταξης): υπευθυνότητα,
δικαιοσύνη, εμπιστοσύνη, χαρακτήρας/ιδιοσυγκρασία και ενδυνάμωση.
Συμπεράσματα
Συνάγεται λοιπόν ότι ένας διευθυντής πρέπει να διαθέτει μία ευρεία «βεντάλια
ικανοτήτων» προκειμένου να είναι αποτελεσματικός και αποδοτικός στον ρόλο του.
Στο πλαίσιο αυτό, δεν πρέπει να αναλώνεται απλώς σε έναν διεκπεραιωτικό ρόλο,
εφόσον ως στέλεχος της διοίκησης έχει ουσιαστικές αρμοδιότητες, ενώ με τις
πρωτοβουλίες του και τη συνεργασία του με το σύλλογο διδασκόντων, τους γονείς
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και την ευρύτερη κοινότητα μπορεί να συνεισφέρει καθοριστικά στη δημιουργία
ενός θετικού σχολικού κλίματος αλλά και στην αποδοχή από όλα τα εμπλεκόμενα
μέρη. Συνεπώς, κρίνεται θεμελιώδους σημασίας να μετατοπιστεί από τη στατική
εικόνα του διευθυντή και να λειτουργεί ως διευθυντής-ηγέτης της σχολικής
μονάδας.
Στο πλαίσιο αυτό καλείται να χρησιμοποιεί καταρχάς τα εργαλεία της διεύθυνσης,
δηλαδή την ισχύ, την εξουσία, την επιρροή και τα προσωπικά γνωρίσματα και
χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια να εφαρμόζει ηγετική συμπεριφορά και διοικητικές
πρακτικές για να επιτύχει εντέλει βελτιωμένη αποτελεσματικότητα και υψηλό ηθικό
του ανθρώπινου δυναμικού. Γι’ αυτό, εφόσον με τη δράση του επηρεάζει το
ανθρώπινο δυναμικό και τον τρόπο που αυτό λειτουργεί και σκέφτεται ο
διευθυντής κρίνεται ως ο βασικότερος συντελεστής για τη δημιουργία ή την αλλαγή
της οργανωσιακής κουλτούρας (Μπρίνια, 2008). Άρα επιζητείται μέσω δράσεων και
πρωτοβουλιών του να πετύχει ώστε η εκπαιδευτική μονάδα να ανταποκριθεί στα
αιτούμενα του κοινωνικού σώματος αλλά και στις αλλαγές των καιρών.
Εξάλλου, και στο άρθρο 27 της κανονιστικής Υπουργ. Απόφασης του 2002
αναφέρεται ότι « Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας βρίσκεται στην κορυφή της
σχολικής κοινότητας και είναι διοικητικός αλλά και επιστημονικός-παιδαγωγικός
υπεύθυνος στο χώρο αυτό», ενώ ο ρόλος του είναι καθοδηγητικός και
παραδειγματικός, καθώς τοποθετείται στο επίκεντρο της σχολικής μονάδας. Επίσης,
στο πρόσωπό του τέμνονται η επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση και γι’
αυτό συνιστά όχι μόνο τον διοικητικό αλλά και τον επιστημονικό-παιδαγωγικό
προϊστάμενο (Πρίντζας, 2005).
Ως εκ τούτου, η άσκηση της σχολικής ηγεσίας πρέπει να βασίζεται σε ορισμένες
θεμελιώδεις εκπαιδευτικές αρχές (Rosenbusch, 1997 στο Huber, 2004).
Συγκεκριμένα, τα διευθυντικά στελέχη των σχολείων θα πρέπει να προσαρμόσουν
την εκπαιδευτική τους προοπτική, που σημαίνει ότι επιβάλλεται οι εκπαιδευτικοί
στόχοι να κυριαρχούν έναντι των όποιων διοικητικών απαιτήσεων. Επίσης, οι
διευθυντές των σχολείων είναι υποχρεωμένοι να εργάζονται με τα παιδιά
προωθώντας τη μάθηση, ενώ να είναι περισσότερο προσανατολισμένοι προς τους
υπάρχοντες πόρους παρά να επικεντρώνονται στην ανεπάρκειά τους. Απαιτείται,
λοιπόν, ένας νέος προσανατολισμός που να προωθεί τα δυνατά σημεία της
σχολικής μονάδας αντί να μετρά τις όποιες αδυναμίες της. Τα παραπάνω
προϋποθέτουν βεβαίως την από μέρους του ενεργοποίηση ηγετικών-διοικητικών
ικανοτήτων.
Περαιτέρω, οι διευθυντές θα πρέπει να ακολουθήσουν τη «λογική της
εμπιστοσύνης στον εαυτό τους και στους άλλους», που σημαίνει να έχουν
εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους καθώς και σε εκείνες του προσωπικού, ώστε να
διευκολυνθούν η ενδυνάμωση, η γνήσια αντιπροσώπευση και οι ανεξάρτητες
δράσεις. Επιβάλλεται να ενεργούν σύμφωνα με την αρχή της «συλλογικότητας αντί
της ιεραρχίας»: οι ατομικές και οι συλλογικές ευθύνες πρέπει να γίνονται σεβαστές
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και να εκτιμάται η ατομική και συλλογική ανάληψη ευθυνών, αλλά και η
συλλογικότητα όσον αφορά τους κοινούς στόχους (Huber, 2004).
Μάλιστα, η κατοχή μιας ηγετικής-διοικητικής θέσης από τον διευθυντή μιας
σχολικής μονάδας συνδέεται με τη δυνατότητα άσκησης εξουσίας, γεγονός που του
επιτρέπει να αξιοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό του οργανισμού. Εφόσον είναι σε
θέση να επιτυγχάνει αποτελέσματα χάρη στα μέσα που του παρέχει η θέση,
χαρακτηρίζεται απλώς ως ένας καλός προϊστάμενος. Όταν όμως πέρα από την
εξουσία της θέσης διαθέτει και ικανότητες που του παρέχουν τη δυνατότητα να
ασκεί και επιρροή στα μέλη της ομάδας, τότε αναδεικνύεται και ως καλός ηγέτης.
Άρα η θεμελιώδης διαφορά μεταξύ ενός «προϊσταμένου» ή διευθυντικού στελέχους
και ενός «ηγέτη» «φαίνεται να εντοπίζεται στον τρόπο αξιοποίησης του
ανθρώπινου παράγοντα και στα ποσοτικά και ποιοτικά μεγέθη του αποτελέσματος»
(Σαΐτης, 2005, σελ.241).
Συμπερασματικά, επιβάλλεται κάποιος να είναι ηγέτης για να είναι καλός
προϊστάμενος και συνεπώς «το δίπτυχο “ηγέτης-προϊστάμενος” αποτελεί τον
ιδανικότερο συνδυασμό. Συνεπώς, η ανάδειξη διευθυντών στο πρόσωπο των
οποίων συγκεράζονται ηγετικές και διοικητικές ικανότητες αποτελεί το πρόκριμα,
αν και εφόσον το μέλημα είναι να επιτελούν αποτελεσματικά τους πολλαπλούς και
αιτούμενους ρόλους.
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Ο ρόλος και η συμβολή της εκπαιδευτικής μονάδας του Νηπιαγωγείου
και του αντίστοιχου Σχολικού Συμβούλου προς ένα αποκεντρωτικό
Εκπαιδευτικό Σύστημα
Δρ. Μπαδιεριτάκη Μαρία
Σχολική Σύμβουλος 69ης Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής- Ν. Ρεθύμνης
mabadierit@gmail.com
Περίληψη
Για κάθε οργανισμό που αποσκοπεί στην παραγωγή ενός συγκεκριμένου έργου , η
διοίκηση συνιστά τον κατεξοχήν νευραλγικό τομέα ο οποίος προσδιορίζει την δομή
με την οποία θα αρθρωθεί. Τοιουτοτρόπως, η δομή μπορεί να παραπέμπει σε ένα
σύστημα διοίκησης συγκεντρωτικό ή αποκεντρωτικό, δυναμικό ή γραφειοκρατικό.
Εν προκειμένω, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα εμφανίζει στοιχεία
συγκεντρωτισμού και γραφειοκρατίας που, ωστόσο, και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την
προσχολική εκπαίδευση, επιτρέπουν περιθώρια ευελιξίας και αυτονομίας, προς την
κατεύθυνση της διαμόρφωσης μιας εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Υπάρχει
ένας τόπος κοινός ανάμεσα στα πεδία ανάπτυξης εσωτερικής εκπαιδευτικής
πολιτικής και στο έργο που αναπτύσσει ο/η Σχολικός/ή Σύμβουλος, γεγονός που
μπορεί να συμβάλει στη σημαντική βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου
εκπαιδευτικού έργου. Η έκταση, ωστόσο, ενός τέτοιου εγχειρήματος φαίνεται
τιτάνια και ανέφικτη χωρίς την ανάπτυξη συνεργιών οι οποίες, άλλωστε, είναι
προϋποθέσεις στην κατεύθυνση της ανάπτυξης εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής
σε επίπεδο τοπικό σχολικής μονάδας. Είναι, άλλωστε, κοινός τόπος ότι καθοριστικής
σημασίας προς αυτή την κατεύθυνση είναι η έμφαση στη συνεργασία, τη
συμμετοχή, τη συλλογικότητα και τη δράση. Ουσιώδης, επομένως θα μπορούσε
είναι η υποστήριξη που μπορεί να παράσχει ο/η Σχολικός/ή Σύμβουλος σε σημεία
αιχμής όπως:
α) Συγκρότηση ομάδων έρευνας και παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού με
εκπαιδευτικούς της περιφέρειάς του/της.
β) Συγκρότηση ομάδας επιμορφωτικών προτεραιοτήτων.
γ) Προώθηση διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης σχολικών μονάδων.
δ) Ενίσχυση συνεργασίας με γονείς:
-σχεδιασμός, προγραμματισμός και έκθεση συνεργασίας ανά σχολική μονάδα
-συγκρότηση κεντρικής σχολής γονέων
ε) Συγκρότηση ομάδας σύνδεσης εκπαιδευτικών μονάδων με τοπικούς φορείς και
την ακαδημαϊκή κοινότητα.
στ) Ανάπτυξη συνεργιών για την ανάδειξη της σχολικής μονάδας ως τοπικού
πνευματικού κέντρου.
Εισαγωγή
Στη δομή και εξέλιξη του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, σε ό,τι αφορά το
σύστημα διοίκησης των δύο πρώτων βαθμίδων εκπαίδευσης, η κατανομή της
εξουσίας και ευθύνης ακολουθεί την πυραμιδική οργάνωση και δομή, που
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αρθρώνεται σε τρεις διαδοχικές βαθμίδες: α) σχολική μονάδα, β) νομαρχιακό
επίπεδο, γ) εθνικό επίπεδο. Κάθε βαθμίδα, υπάγεται σε μια ανώτερη, που κατά
κανόνα έχει μικρότερη έκταση από πλευράς κέντρων απόφασης. Η μορφή αυτής της
διάρθρωσης στηρίζεται στις γνωστές αρχές του Fayol: α) της «ιεραρχικής κλίμακας»
και β) της «ενότητας της διοίκησης» . Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι ο βαθμός της
διοικητικής αποκέντρωσης στην εκπαίδευση εξαρτάται από τη βούληση του
ιεραρχικά υπερκείμενου προσώπου, το οποίο εκφράζει την εκπαιδευτική πολιτική.
Το πρόβλημα, επομένως, της αποκέντρωσης είναι ουσιαστικά πολιτικό και ανάγεται
στη δημοκρατική οργάνωση και συμμετοχή του κοινωνικού συνόλου στα
εκπαιδευτικά προβλήματα της χώρας.
Η διαμορφωθείσα κουλτούρα της εκπαιδευτικής μονάδας, εξαιτίας του
συγκεντρωτισμού του εκπαιδευτικού συστήματος, περιγράφεται από τα εξής
χαρακτηριστικά στοιχεία:
- ατομικός χαρακτήρας διδασκαλίας και απομόνωση του εκπαιδευτικού στην τάξη
- τυπική διεκπεραίωση της ύλης και μη ενασχόληση με παραγωγή εκπαιδευτικού
υλικού και θέματα αναλυτικού προγράμματος
- μετάθεση ευθυνών προς τα πάνω και απουσία ανάληψης ευθυνών
- κλειστός χαρακτήρας του σχολείου και απουσία σχέσεων με γονείς – ευρύτερη
κοινωνία
- συγκέντρωση εξουσίας στο διευθυντή και περιορισμένος ρόλος του συλλόγου
διδασκόντων.
Δομές διοίκησης: συγκεντρωτισμός-αποκέντρωση
Η διοίκηση, μπορεί να κατατείνει είτε προς το πνεύμα ενός συγκεντρωτικού
συστήματος, όπου τα κεντρικά όργανα συγκεντρώνουν την ευθύνη της διαχείρισης
όλων των θεμάτων ανά την επικράτεια είτε να μεταβιβάζεται από τη κεντρική
εκτελεστική εξουσία προς περιφερειακά όργανα. Υπό την έννοια αυτή μια
οργάνωση είναι περισσότερο αποκεντρωμένη «όσο περισσότερες σε αριθμό και
σπουδαιότητα αποφάσεις λαμβάνονται από διοικητικά όργανα που βρίσκονται στη
βάση της διοικητικής πυραμίδας»45.
Ένα αποκεντρωτικό σύστημα, επιδιώκει την αποσυμφόρηση από τη διαχείριση ενός
τεράστιου όγκου υποθέσεων από τον κρατικό μηχανισμό και ένα σημαντικό μέρος
της εξουσίας και της ευθύνης για τη χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής και την
εφαρμογή της, ανατίθεται σε περιφερειακά όργανα. Απαλλάσσεται η κεντρική
διοίκηση από καθήκοντα ειδικού και τοπικού ενδιαφέροντος, επιτυγχάνεται
ταχύτερα και με λιγότερο κόστος η επίλυση προβλημάτων, προωθείται η
περιφερειακή ανάπτυξη και αυξάνεται ο βαθμός και το αίσθημα ευθύνης των

45

Βλ. Χρίστος Σαΐτης (1994). Βασικά Θέματα της Σχολικής Διοίκησης. Προσέγγιση στη διοικητική
σκέψη με τη μέθοδο των Case Studies. Αθήνα: έκδοση συγγραφέα. Σελ. 52.
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περιφερειακών στελεχών και οργάνων46. Είναι δυνατόν, στο πλαίσιο αυτό να
αναπτυχθούν χαρακτηριστικά είτε διοικητικής είτε πολιτικής αποκέντρωσης.
Διοικητικής νοούμενης ως εκτέλεσης και εφαρμογής σημαντικών αποφάσεων του
κέντρου από τα περιφερειακά όργανα και πολιτικής αποκέντρωσης
(αποσυγκέντρωσης) νοούμενης ως λήψης αποφάσεων για τη χάραξη πολιτικής
πάνω σε συγκεκριμένα θέματα τοπικού ή ειδικού χαρακτήρα και εφαρμογής τους
από αυτοδιοικούμενους οργανισμούς και όργανα υπό την εποπτεία του κράτους
(ΟΤΑ, Πανεπιστήμια, κ. ά.)47. Η δυναμική αλληλεπιρροή του κεντρικού με το τοπικό
διαμορφώνει συνθήκες μικτών πρακτικών με τον συνδυασμό συστημάτων.
Συνιστούν, δηλαδή, τόσο η αποσυγκέντρωση όσο και η αποκέντρωση
διαφοροποιημένες διαδικασίες που επικεντρώνονται, ωστόσο, στον ίδιο στόχο: τη
μεταβίβαση εξουσιών από το κέντρο στην περιφέρεια. Σε κάθε περίπτωση, τα
προτάγματα που τίθενται από την οπτική της αποκέντρωσης σχετίζονται με48:
α) την αντιστοιχία πολιτικής αποκέντρωσης και εκδημοκρατισμού,
β) την παρακίνηση των στελεχών, προκειμένου να αναπτύξουν πρωτοβουλίες και να
βελτιώσουν την αποδοτικότητά τους,
γ) την ενίσχυση της επαγγελματικής και παιδαγωγικής αυτονομίας των
εκπαιδευτικών
δ) τον παράγοντα της εγγύτητας ως σημαντικού για την ενδελεχέστερη γνώση των
καταστάσεων, αλλά και για μια αμεσότερη ευαισθησία και ευελιξία σε σχέση με τις
τοπικές συνθήκες,
ε) τη βελτίωση των ικανοτήτων/δεξιοτήτων των στελεχών, δεδομένου ότι η ευθύνη
της λήψης αποφάσεων συνιστά διαδικασία μάθησης, εμπειριών και άσκησης,
στ) την ενίσχυση της υπευθυνότητας και της δέσμευσης έναντι των αποφάσεων,
ζ) την προώθηση της συμμετοχής ομάδων που μειονεκτούν στις αποφάσεις.
Συγκεντρωτισμός και εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική
Ως επί το πλείστον, στη βιβλιογραφία με τον όρο «εσωτερική πολιτική» εννοείται ο
σχεδιασμός, προγραμματισμός, αξιολόγηση, απολογισμός, παρέμβαση και κριτική
υποστήριξη των αλλαγών που προτείνονται κεντρικά από την πλευρά της
εκπαιδευτικής μονάδας. Ο σχεδιασμός-προγραμματισμός μιας εκπαιδευτικής
μονάδας, και μάλιστα ο στρατηγικός, είναι ο τρόπος με τον οποίο η μονάδα, μέσα
στο περιβάλλον της, ασκεί την αποστολή της και προσανατολίζει τη δράση της:
είναι, δηλαδή, η πολιτική της εκπαιδευτικής μονάδας, αυτό που επιλέγει ρητά να
πραγματοποιήσει. Είναι μια ιδιαίτερη τοπική και δημόσια πολιτική που αφορά,
πέρα από τους προσανατολισμούς της εκπαιδευτικής πολιτικής, το σύνολο των
46

Βλ. Χρίστος Σαΐτης (1992). Οργάνωση και Διοίκηση ης Εκπαίδευσης. Θεωρία και Πράξη. Αθήνα:
έκδοση συγγραφέα. Σελ. 105.
47
Βλ. Κατσαρός, Ιωάννης. (2008) Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Σελ. 67.
48
Βλ. Κατσαρός, Ιωάννης. (2008) Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Σελ. 68.
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δημόσιων πολιτικών που εγγράφονται στην εκπαιδευτική δράση της μονάδας. Και
αντίστροφα, αυτή η δημόσια τοπική πολιτική συμβάλλει στη γενική εκπαιδευτική
πολιτική.
Η σχολική μονάδα αναδεικνύεται σε επίκεντρο της λειτουργικής διαχείρισης του
εκπαιδευτικού έργου που παράγεται και σε ρυθμιστή εκτεταμένων επιλογών που
αφορούν στην ίδια. Σε πρακτικό επίπεδο αυτό σημαίνει ότι η βάση του
εκπαιδευτικού συστήματος, η σχολική μονάδα, παράλληλα με τη μεσολάβηση της
γραφειοκρατικής ιεραρχίας, έχει να επεξεργάζεται άμεσες διαδρομές από το
επίπεδο της φιλοσοφίας της εκπαίδευσης (σκοποί, στόχοι) προς την ιδιαίτερη
φυσιογνωμία των τοπικών συνθηκών.
Η διαμόρφωση μιας εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής σχετίζεται με μια σειρά
προϋποθέσεων όπως:
• ένα θεσμικό πλαίσιο που επιτρέπει την «αυτονομία»,
• μια συγκροτημένη αντίληψη και ανάλυση των τοπικών συνθηκών,
• την ικανότητα κριτικής «ανάγνωσης» της κεντρικής εκπαιδευτικής πολιτικής σε
σχέση με τις σύγχρονες επιστημονικές τάσεις,
• τον προσανατολισμό σε μια κουλτούρα συμμετοχής στη διαμόρφωση
εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής και αυτοαξιολόγησης των μελών της σχολικής
μονάδας σε συνδυασμό με ένα σύστημα κινήτρων49,
• την ανάδειξη του σχολείου ως εστίας λήψης αποφάσεων στις διεργασίες των
οποίων μετέχουν όλα τα πρόσωπα που εμπλέκονται στη σχολική μαθησιακή
διαδικασία,
• τη συγκεκριμενοποίηση εκπαιδευτικών στόχων και οράματος που εντάσσονται
και προκύπτουν μέσα από συλλογικές διαβουλεύσεις,
• ένα συνεκτικό σύστημα συμβουλευτικής καθοδήγησης και υποστήριξης της
σχολικής μονάδας.
Δεδομένου ότι εντός του περιγράμματος του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος,
η σχολική μονάδα, , δεν φαίνεται να έχει εκτεταμένα περιθώρια αυτονομίας, ούτως
ώστε να διαμορφώσει ή να ασκήσει ανεξάρτητη πολιτική, το ερώτημα που τίθεται
είναι εάν, παρά ταύτα, στο πλαίσιο των λειτουργικών προσανατολισμών και
διαδικασιών προς εκπλήρωση των στόχων, μπορεί να διαμορφώσει κάποια πολιτική
η οποία βεβαίως δεν θα ξεφεύγει από την γενικότερη αποστολή του σχολείου και
τους επιδιωκόμενους στόχους που επιδιώκει να πραγματοποιήσει. Θα πρέπει να
διερευνηθούν περεταίρω ζητήματα όπως: οι ικανότητες και δεξιότητες των
διευθυντικών στελεχών και των εκπαιδευτικών, ο προγραμματισμός των
δραστηριοτήτων, η επιλογή των προτεραιοτήτων, η παρέμβαση στα αναλυτικά
49

Εν γένει, η έλλειψη ενός συστήματος κινήτρων, όπως διαπιστώνεται λειτουργεί προς την
κατεύθυνση της αδιαφορίας. Η συμμετοχή στη διοίκηση συνιστά, επομένως, πλην άλλων, καθαυτή
μια μορφή υποκίνησης που θα μπορούσε να λειτουργήσει προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της
ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. Για ζητήματα υποκίνησης του εκπαιδευτικού προσωπικού, βλ.
Βλ. Χρίστος Σαΐτης (1994). Βασικά Θέματα της Σχολικής Διοίκησης. Προσέγγιση στη διοικητική σκέψη
με τη μέθοδο των Case Studies. Αθήνα: έκδοση συγγραφέα. σσ. 93-112.
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προγράμματα, η καλή γνώση των χαρακτηριστικών της σχολικής μονάδας, οι
δυνατότητές της, οι ανάγκες του διδακτικού και μαθητικού πληθυσμού, οι
συνολικοί διαθέσιμοι πόροι (έμψυχοι και υλικοί), σωστή οικονομική διαχείριση κ.ά.
Ζητήματα που σχετίζονται με την ετοιμότητα των στελεχών σε αυτό το επίπεδο του
εκπαιδευτικού συστήματος να ανταποκριθούν σε τέτοιου είδους, μη
διεκπεραιωτικούς και μη μηχανιστικούς ρόλους. H ανησυχία αυτή συχνά τείνει να
υπερτονίζει μιας μορφής αναγκαιότητα εκπαίδευσής τους στη διοίκηση50
παραβλέποντας τον έτερο πυλώνα που απαιτεί η ηγετική καθοδήγηση εν μέσω ενός
πολύπλοκου κόσμου: μια εκπαίδευση στη φιλοσοφία της παιδείας, στην
πολύπλοκη51 (κριτική, δημιουργική και εμφρόντιδα) σκέψη, μια φιλοσοφία που
καθίσταται το εργαστήρι των σκοπών, των στόχων, της συγκρότησης των
αναλυτικών προγραμμάτων, της επεξεργασίας αξιών.
Συνιστά, επομένως, το εγχείρημα διαμόρφωσης εσωτερικής εκπαιδευτικής
πολιτικής ένα πεδίο όπου αλληλοδιαπλέκονται σκοποί, στόχοι και σχέσεις και που
απολήγουν στην ανασυγκρότηση των προτεραιοτήτων και των κατευθύνσεων, των
μεθόδων και των μέσων, με βάση τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες, και προς την
κατεύθυνση του σκοπού και των στόχων που θέτουν οι αρχές της φιλοσοφίας του
εκπαίδευσης που πιθανότατα χρειάζεται την σύμπραξη περισσοτέρων από τα μέλη
της σχολικής μονάδας. Σε κάθε περίπτωση οι αρχές στις οποίες εδράζεται η
συγκρότηση μιας δημοκρατικής εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής ενέχει τα
στοιχεία της Αποκέντρωσης, της Συλλογικότητας και της Αντιπροσωπευτικότητας.
Εν προκειμένω, ενδιαφέρει ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει ο/η Σχολικός/ή
Σύμβουλος και δη ο/η Σύμβουλος Προσχολικής Εκπαίδευσης.
Το πλαίσιο της Προσχολικής Εκπαίδευσης
Η επίσημη εκπαιδευτική πολιτική είναι σαφές ότι διαμορφώνει τα εκπαιδευτικά
ζητήματα σε μακρο-επίπεδο (αναλυτικά προγράμματα, συγγραφή εγχειριδίων,
χρηματοδότηση, κλπ), αλλά δεν επικαθορίζει επακριβώς τις επιλογές των
εκπαιδευτικών σε επίπεδο μεθοδολογίας ή διδακτικών πρακτικών. Μέσα από
μορφές σχετικής αυτονομίας είναι δυνατόν σύμφωνα με τον Μαυρογιώργο να
αναπτυχθεί μια καινοτόμος εκπαιδευτική κουλτούρα η οποία μπορεί να μετατραπεί
σε κουλτούρα συνεργασίας, στηρίζοντας την αναγνώριση της αξίας των ατόμων, την
αξία της συνεργασίας, ούτως ώστε να επιτυγχάνονται αποτελεσματικότερα στόχοι
και τα άτομα να ανοίγονται σε προκλήσεις και πειραματισμούς52.
Ο χώρος της προσχολικής εκπαίδευσης, συγκριτικά με το Δημοτικό Σχολείο ή τη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, παρέχει εν γένει μεγαλύτερα περιθώρια αυτονομίας
και ευελιξίας, συνιστά δε ένα πεδίο πρόσφορο στην εφαρμογή καινοτομιών. «Μετά
50

Βλ. Σαΐτης (1997), Ζαβλανός (1981) στο: Σαΐτης (2005), σελ. 101.
Βλ. Matthew Lipman, (2006). Η Σκέψη στην Εκπαίδευση. (μετάφραση: Γιώργος Σαλαμάς
επιμέλεια: Βάσω Παππή). Αθήνα: Πατάκης. σσ. 220-295.
52
Βλ. Μαυρογιώργος (1999). Σελ. 146.
51
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τη βιομηχανία των ηλεκτρονικών υπολογιστών, ο δεύτερα ταχύτατα
αναπτυσσόμενος τομέας της οικονομίας είναι η προσχολική εκπαίδευση»53. Η
αυξημένη αυτή αυτονομία απορρέει από την ευελιξία που παρέχεται σε μια σειρά
θεμάτων όπως το αναλυτικό πρόγραμμα, η εξειδίκευση των στόχων ανά
μαθητή/τρια, η οργάνωση των μαθησιακών εμπειριών, η υποδομή, το ανθρώπινο
δυναμικό, ο χρόνος, κ.ά. Ο δε ρόλος του/της Προϊσταμένου/ης - ο/η οποίος/α, εν
αντιθέσει με τις άλλες βαθμίδες, δεν αποδεσμεύεται από το διδακτικό έργο- και ο
οποίος/α καλείται και ο ίδιος/α να εφαρμόσει καινοτομικές ιδέες δεν παραπέμπει
σε ενός είδους διευθυντή που ιεραρχικά επιβάλει την υιοθέτηση καινοτόμων
δράσεων, αλλά ενός/μιας συνεργάτη που συνδιαμορφώνει την σχολική κουλτούρα
και μετέχει εξίσου στην εφαρμογή του εκπαιδευτικού έργου. Στην προσχολική
εκπαίδευση, καθώς τα τμήματα είναι μεικτά και ως επί το πλείστον ολοήμερα με
δύο εκπαιδευτικούς-τουλάχιστον- στο ίδιο τμήμα που εφαρμόζουν ένα κοινό ενιαίο
πρόγραμμα είναι αυξημένη η συνεργατική αντίληψη του ρόλου τους. Επιπλέον, ο
ρόλος του/της κάθε εκπαιδευτικού, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη βαθμίδα
της εκπαίδευσης, κινείται συνεχώς προς μια διεύρυνση του ρεπερτόριού του/της
από επιστημονικοπαιδαγωγικές δεξιότητες σε δεξιότητες ερευνητικές, κοινωνικές,
ακόμη και διοικητικές, δεδομένου ότι η διάρθρωση σε μονοθέσιες ή διθέσιες
σχολικές μονάδες αυξάνει κατά πολύ την κινητικότητα και αναδιατάσσει τους
ρόλους.
Το νηπιαγωγείο, ως η μονάδα που υποδέχεται για πρώτη φορά τα παιδιά στο
επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, συναντά το
αυξημένο ενδιαφέρον των γονέων, δεδομένης της ηλικίας των παιδιών και ενίοτε
της αγωνίας ή των ανησυχιών των νέων γονέων, γεγονός που καθιστά ευχερέστερη
την θετική απόκρισή τους στην πρόσκληση για εμπλοκή από τη σχολική μονάδα.
Στο επίπεδο, δε, των κοινωνικών φορέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης που
σχετίζονται με τη σχολική μονάδα, επειδή η ηλικία των μαθητών περιβάλλεται
κοινωνικά με αυξημένη ευαισθησία, το νηπιαγωγείο μπορεί να επενδύει σε έναν
αυξημένο βαθμό συμμετοχής, συνεργασίας και επίλυσης προβλημάτων που
σχετίζονται με το εκπαιδευτικό έργο.
Το νηπιαγωγείο συνιστά μια κρίσιμη βαθμίδα που και δύναται και οφείλει να
αναλάβει πρωτοβουλίες, προκειμένου να χαρτογραφήσει τις ιδιαίτερες τοπικές
συνθήκες, τα προβλήματα, τις εκπαιδευτικές ανάγκες και να αξιοποιήσει ευκαιρίες
και δυνατότητες, ώστε να εξυπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη σύνδεση
της μικροκοινωνίας στην οποία βρίσκεται με τις εθνικές προτεραιότητες και τις
παγκόσμιες συνθήκες. Να ασκήσει, δηλαδή, «εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική».
Ο ρόλος του/της σχολικής συμβούλου
εκπαιδευτικής πολιτικής σχολικής μονάδας.
53

στην

διαμόρφωση

εσωτερικής

Βλ. Σιβροπούλου, Ε. (2007). Η αξιολόγηση ως αφετηρία οργάνωσης προγραμμάτων στο
νηπιαγωγείο. Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, τεύχος 55, σσ. 102-109.
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Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες54 «σε κάθε σχολική μονάδα η ηγεσία καθορίζει
την ποιότητα του παραγόμενου έργου». Η πολιτική αυτή, σε επίπεδο σχολικής
μονάδας, μπορεί να χαραχθεί, από τα όργανα της διοίκησης (διευθυντή,
υποδιευθυντή, σύλλογο διδασκόντων) αμέσως μετά τη φάση του σχεδιασμού προγραμματισμού.
Η ηγεσία παίζει ουσιαστικό ρόλο στην ποιότητα του παραγόμενου έργου αλλά δεν
αποτελεί τον μοναδικό παράγοντα. Πολλές άλλες παράμετροι (όπως, π.χ., η
δημοκρατικότητα, τα κίνητρα, η υπηρεσιακή συνείδηση, η ωριμότητα και η
καταλληλότητα του προσωπικού) συντελούν στη διαμόρφωση του παραχθέντος
τελικού έργου.
Από τις ισχύουσες διατάξεις ο σύλλογος διδασκόντων έχει την αρμοδιότητα του
προγραμματισμού για τη διδακτική πράξη και τη σχολική ζωή. Η συγκρότηση όμως
και η άσκηση της εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής βαραίνει τον/την
διευθυντή/τρια. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η εξασφάλιση της συναίνεσης του
συλλόγου των διδασκόντων, αφού οι ίδιοι θα κληθούν να την εφαρμόσουν ή ακόμη
και να την αλλάξουν ή και να την απορρίψουν. Εξ άλλου ο σκοπός οποιασδήποτε
συλλογικής προσπάθειας επιτυγχάνεται καλύτερα και ευκολότερα όταν υπάρχει
θεληματική συνεργασία μεταξύ προϊσταμένου και υφισταμένων55.
Σε τοπικό επίπεδο λειτουργούν διάφορα συλλογικά όργανα, όπως το σχολικό
συμβούλιο, η σχολική επιτροπή, η δημοτική επιτροπή παιδείας των οποίων η
ενεργός συμμετοχή μπορεί να αυξήσει θεαματικά την ποιότητα του παραγόμενου
εκπαιδευτικού έργου, όπως, ασφαλώς και η υποστήριξη και συμμετοχή του
Διευθυντή εκπαίδευσης. Εξασφαλίζεται έτσι η μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση, αφού
το σχολείο είναι ένα ανοιχτό σύστημα στην κοινωνία και η αποτελεσματικότητά του
ωφελεί πρώτα από όλα την ίδια την τοπική κοινωνία. Η συναίνεση συμβάλλει στην
ενίσχυση των συνεργασιών και στην ενδυνάμωση των σχέσεων ελαττώνοντας τις
οποιεσδήποτε τριβές και αντιθέσεις που τυχόν μπορεί να δημιουργηθούν κατά τη
διάρκεια του σχολικού έτους.
Η πολιτική που θα ακολουθηθεί πρέπει να περιλαμβάνει αφενός την ποιότητα του
παραγόμενου έργου και αφετέρου το «όφελος» των εργαζομένων (βελτίωση
κουλτούρας, ανάπτυξη δικτύου ενδοεπικοινωνίας για τη ροή των πληροφοριών,
βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων, μηχανισμός εξουδετέρωσης συγκρούσεων
κ.ά.).
Αφετέρου, ο ρόλος του/της Σχολικού/ής Συμβούλου, σύμφωνα με τη νομοθεσία56
σχετίζεται με ένα έργο πολυσύνθετο που άπτεται πολλαπλών τομέων. Η συνεχής
μέριμνα για την επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, η
υποστήριξη στις καθημερινές διδακτικές ανάγκες και η ανάληψη πρωτοβουλιών με
στόχο τη βελτίωση της διδασκαλίας, σε σύμπνοια με το Πρόγραμμα Σπουδών και τις
54

Βλ. Τριλιανός (1987), Θεοφιλίδης (1994), Σαΐτης κ.ά. (1997) στο: Σαΐτης, (2005) σελ.. 256.
Βλ. Σαΐτης (2005) σελ. 237.
56
ΦΕΚ 1340/2002
55
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σύγχρονες ψυχοπαιδαγωγικές θεωρίες, συνιστούν το επίκεντρο των αρμοδιοτήτων
τους.
*Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Άρθρο 7 (ΦΕΚ 1340/2002):
* Έργο των Σχολικών Συμβούλων (Άρθρο 8)
1. Στο έργο των Σχολικών Συμβούλων περιλαμβάνονται βασικά πέντε κύριες
λειτουργίες. Ο Σχολικός Σύμβουλος:
α. Διαχειρίζεται στον τομέα της ευθύνης του την εκπ/κή πολιτική και υποστηρίζει
την εφαρμογή των καινοτομιών οι οποίες εισάγονται στην Εκπ/ση.
β. Προγραμματίζει το εκπ/κό έργο στην περιοχή ευθύνης του, προτείνει
παρακολουθεί και συντονίζει πρόγραμμα εφαρμογής των προγραμμάτων σπουδών.
γ. Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες επιμόρφωσης των εκπ/κών του κλάδου του στην
περιοχή ευθύνης του.
δ. Συμμετέχει στην αξιολόγηση του εκπ/κού έργου και των εκπ/κών, όπως ορίζει η
κείμενη νομοθεσία.
ε. Όταν ο Σχολικός Σύμβουλος διαπιστώνει ότι κάποιοι εκπ/κοί εμφανίζουν
αδυναμία στην άσκηση εκπ/κού έργου, προτείνει να εφαρμοστεί πρόγραμμα
επιμόρφωσης, αναλυτικά σε κάθε έναν από αυτούς.
* Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Σχολικών Συμβούλων σε σχέση με τους
εκπαιδευτικούς (Άρθρο 9)
* Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Σχολικών Συμβούλων σε σχέση με τους Δ/ντές
των σχολικών μονάδων και τους Συλλόγους Διδασκόντων (Άρθρο 10)
* Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Σχολικών Συμβούλων σε σχέση με τους Δ/ντές
Εκπ/σης και Προϊσταμένους Γραφείων Εκπ/σης (Άρθρο 11)
* Αρμοδιότητες των Σχολικών Συμβούλων σε σχέση με άλλους φορείς (Άρθρο 12)
* Ειδικές υποχρεώσεις των Σχολικών Συμβούλων (Άρθρο 13)
Όπως προκύπτει, επομένως, από τη νομοθεσία o/η σχολικός/ή σύμβουλος
συνεργάζεται με το σύνολο των φορέων ή των προσώπων που συνδέονται ή θα
μπορούσαν να συνδεθούν με το εκπαιδευτικό έργο (διευθυντή/α, εκπαιδευτικό
προσωπικό, μαθητικά συμβούλια, Διευθυντή Εκπαίδευσης, συλλόγους γονέων και
κηδεμόνων, όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης) προκειμένου να «εκπληρώσει
αρτιότερα την αποστολή του». Επιπλέον μετέχει σε όλα τα στάδια και τις φάσεις
διαχείρισης της εκπαιδευτικής πολιτικής και ανάπτυξης του εκπαιδευτικού έργου.
Τα υποστηρίζει είτε σε επίπεδο σχεδιασμού, προγραμματισμού και
συμβουλευτικής, είτε επιμορφωτικά, είτε αξιολογικά. Επιπλέον, συμμετέχει σε
υπηρεσιακά συμβούλια και συμβούλια επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης.
Επιπλέον ασκούν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες τόσο εντός των σχολείων και
σε συνάφεια με τη διδασκαλία σε αυτά, όσο και εκτός των σχολικών μονάδων.
Ως εκ τούτου, και μέσα στο ευρύ πλαίσιο όπου θα μπορούσε να κινηθεί η
στοχευμένη δράση του/της σχολικού συμβούλου, θα ήταν καίριο και σκόπιμο να
δοθεί έμφαση στα εξής:
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Α) συγκρότηση ομάδων έρευνας57 και παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού με
εκπαιδευτικούς της περιφέρειάς του/της58.
Οι ομάδες αυτές είναι δυνατόν να προσανατολισθούν προς διαφορετικές
ερευνητικές κατευθύνσεις,
α) έρευνες δράσης εντός της σχολικής τάξης,
β) έρευνες για τις τοπικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
γ) ποιότητα εκπαιδευτικού έργου,
δ) εισαγωγή καινοτόμων σχεδίων,
ε) παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού (π.χ. υλικό που αφορά σε τοπικά θέματα και τα
οποία εντάσσονται στο αναλυτικό πρόγραμμα στο πλαίσιο της εσωτερικής
εκπαιδευτικής πολιτικής)
Η ανάπτυξη ενός τέτοιου σχεδίου μπορεί να εξυπηρετήσει τους εξής στόχους: 1)
ενθάρρυνση του ρόλου του εκπαιδευτικού ως ερευνητή και όχι ως εκτελεστικού
οργάνου 2) διαμόρφωση σχέσεων συνεργασίας, 3) ανάπτυξη ενός δικτύου
αλληλοεπιμόρφωσης (ενδοσχολικής ή άλλης) σε τοπικό επίπεδο, 4) ανάδειξη της
σχολικής μονάδας ως τόπου έρευνας, 5) παραγωγή προτάσεων από τη βάση, 6)
διαμόρφωση οράματος για το σχολείο και την εκπαίδευση.
Β) συγκρότηση ομάδας επιμορφωτικών προτεραιοτήτων η οποία μπορεί να
περιλαμβάνει, πλην του/της Σχολικού/ής Συμβούλου, εκπαιδευτικούς,
διευθυντές/τριες, μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, με αντικείμενο τις μορφές
και τα πεδία ενδοσχολικής επιμόρφωσης (school based model ) και την υλοποίηση
προγραμμάτων είτε μέσα στο σχολείο είτε με επίκεντρο το σχολείο (school focused
model)
Στόχος στην περίπτωση αυτή είναι η συστηματικότερη ανταπόκριση στις
επιμορφωτικές ανάγκες των συγκεκριμένων σχολικών μονάδων της περιφέρειας59.
Γ) Προώθηση διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης σχολικών μονάδων με στόχους:
• Να καθορισθούν πρότυπα
• Να εμπλακεί όλο το προσωπικό
• Να καταγραφούν και αποτυπωθούν όλες οι σχολικές παράμετροι που επιδρούν
θετικά ή αρνητικά στο σχολικό περιβάλλον
• Να διαμορφωθούν κριτήρια και δείκτες μέτρησης της αποτελεσματικότητας και
της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου
Δ) ενίσχυση συνεργασίας με γονείς:
-σχεδιασμός, προγραμματισμός και έκθεση συνεργασίας ανά σχολική μονάδα
-συγκρότηση κεντρικής σχολής γονέων

57

Για τον ρόλο της συγκρότησης ομάδων έρευνας/διερεύνησης ή της εκπαίδευσης ως διερεύνησης,
βλ. το έργο του Τζον Ντιούι ή του Charles Sanders Peirce.
58
Εν γένει για τη σημασία των ομάδων εργασίας και το ρόλο τους στην αυτονομία ή την εύκαμπτη
και ευέλικτη οργάνωση της σχολικής –και όχι μόνο, θα προσθέταμε- μονάδας, βλ. Ανδρέου –
Παπακωνσταντίνου (1994). Σελ. 192. Επίσης
59
Βλ. Κατσαρού Ε. – Δεδούλη Μ. (2008).
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Όπως παρατηρούν πολλοί ερευνητές60, αλλά και αποτελεί κοινό τόπο, οι
προσδοκίες που αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια για τη συμμετοχή διαφόρων
φορέων και «λαϊκών» οργάνων (Σχολικών επιτροπών, Σχολικών συμβουλίων,
Δημοτικών και κοινοτικών επιτροπών Παιδείας, Νομαρχιακών επιτροπών παιδείας)
δεν επιτεύχθηκαν σε βαθμό που να θεωρείται στοιχειωδώς ικανοποιητικός.
Ουσιαστικά, η λειτουργία αυτών των οργάνων δεν επηρεάζει καθόλου τη
διαμόρφωση της κοινωνικής λειτουργίας του σχολικού μηχανισμού.
Επομένως, είναι αναγκαία η ενεργοποίηση της ομάδας των γονέων, όχι απλώς ως
μέσου περιστασιακής υποστήριξης διαφόρων εκδηλώσεων πολιτιστικών –
αθλητικών και καλλιτεχνικών, ως υποστηρικτές ή ομάδα πίεσης, προκειμένου για
την επίλυση προβλημάτων, αλλά με τρόπο που θα τους εμπλέκει ενεργά στην
εφαρμογή καινοτομιών. Υπό την έννοια αυτή είναι κρίσιμη αφενός η συνεργασία με
τους συλλόγους γονέων σε επίπεδο συμβουλευτικής η οποία μπορεί να
συντονίζεται από μια κεντρική επιτροπή αποτελούμενη από τον/την Σύμβουλο,
εκπαιδευτικούς και ειδικούς, όσο και ο σχεδιασμός και η ένταξη της συνεργασίας
στο εκπαιδευτικό έργο της σχολικής μονάδας. Ενδεικτικές συνεργασίες θα
μπορούσαν να αναπτυχθούν σε προγράμματα που εκπονούνται στη σχολική
μονάδα ή σε δραστηριότητες οικονομικές, επαγγελματικές, καλλιτεχνικές, κ.ά., οι
οποίες ασκούνται από τους γονείς και για τις οποίες οι μαθητές/τριες
παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ή κλίση. Ο σχεδιασμός/προγραμματισμός της
έκθεσης συνεργασίας ανά σχολική μονάδα μπορεί να περιλαμβάνει: α) συμμετοχή
γονέων στο σχεδιασμό της πολιτικής του σχολείου, β) συστηματική ενεργητική
επαφή των γονέων με το σχολείο – σε επίσημο και ανεπίσημο πλαίσιο, γ)
πρόγραμμα δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων συνεργατικού χαρακτήρα, δ)
σχεδιασμός δραστηριοτήτων που αφορούν στην τοπική κοινότητα και στις ανάγκες
των γονέων, ε) εμπλοκή των γονέων στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία.
Ε) Συγκρότηση ομάδας σύνδεσης εκπαιδευτικών μονάδων και τοπικών φορέων
Στο πλαίσιο αυτό η ομάδα είναι δυνατόν να καταγράψει τους φορείς που
δραστηριοποιούνται στην περιοχή ευθύνης, να εξετάσει τον τρόπο και τον βαθμό
σύνδεσής τους με την εκπαίδευση και να συντάξει έκθεση για τις δυνατότητες και
τους τομείς δράσης που μπορούν να αναπτυχθούν μεταξύ εκπαιδευτικού
οργανισμού και τοπικής κοινωνίας και οι οποίοι μπορεί να αναπτυχθούν προς τις
εξής κατευθύνσεις:
-Ανάληψη ευθύνης οικονομικής ενίσχυσης, ενίσχυση των σχολικών μονάδων με
εξοπλισμό ή υποστήριξη των πρωτοβουλιών τους.
-σχέση του φορέα με την τοπική ιστορία, τον τοπικό λαϊκό πολιτισμό ή την τοπική
πολιτική ιστορία και την τοπική παραγωγή.
- δυνατότητα ανάδειξης του φορέα ως σημαντικού για τον επαγγελματικό
προσανατολισμό.
60

Βλ. Αθανασούλα-Ρέππα Αν., (1999), Σαΐτης (1999), Ανδρέου Α., (1998) κ.ά.
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-υποδοχές και δυνατότητα εμπλουτισμού του αναλυτικού προγράμματος από τη
λειτουργία του φορέα.
-δυνατότητα προσφοράς ευκαιριών μάθησης μέσα από την πράξη.
Σε επόμενο στάδιο είναι δυνατόν να τύχουν επεξεργασίας σχέδια εκπαιδευτικών
προγραμμάτων και επισκέψεων, σε συνεργασία με τους εν λόγω φορείς, με στόχους
α) την ένταξή τους στο εκπαιδευτικό όραμα, τη δημιουργία στάσεων, αντιλήψεων
και συμπεριφορών που να ανταποκρίνονται στο δημοκρατικό τρόπο συμβίωσης και
στην προαγωγή της τοπικής δημοκρατίας, β) το άνοιγμα του σχολείου στην τοπική
οικονομική, πολιτιστική, κοινωνική, ιστορική ζωή, γ) την αξιοποίηση και μετατροπή
των κτηριακών εγκαταστάσεων, των υποδομών και των λειτουργιών των φορέων
αυτών σε τόπους μάθησης και έρευνας μετατρέποντας ολόκληρη την τοπική
κοινωνία σ’ ένα εργαστήρι μάθησης.
Ως εκ τούτου, φορείς με τους οποίους υπάρχει δυναμική ανάπτυξης συνεργασίας
είναι: μουσεία, πινακοθήκες, δημοτικές πολιτιστικές επιχειρήσεις, πολιτιστικά
κέντρα, βιβλιοθήκες, αθλητικοί σύλλογοι, επιστημονικές ενώσεις, αγροτικές
ενώσεις, επιμελητήρια, τοπικές οργανώσεις πολιτικών κομμάτων, τοπικά μέσα
επικοινωνίας. Επίσης με τοπικές δημόσιες υπηρεσίες όπως το δασαρχείο (φορέας,
παραδείγματος χάριν, που συχνά δεν αξιοποιείται στην ανάπτυξη περιβαλλοντικών
προγραμμάτων), το λιμεναρχείο, οι μητρόπολη ή οι διάφοροι θρησκευτικοί φορείς,
διάφορες επιχειρήσεις, τα νοσοκομεία και τέλος σχολές ΑΕΙ ή ΤΕΙ που εδρεύουν
στον νομό.
Ιδιαιτέρως σε ό,τι αφορά τη σύνδεση με το Πανεπιστήμιο, δεδομένου ότι οι
σχολικές μονάδες εξυπηρετούν τις πρακτικές ασκήσεις των φοιτητών/τριών των
παιδαγωγικών τμημάτων, είναι απαραίτητος ένας άρδην επανασχεδιασμός της
σχέσης που αναπτύσσεται ανάμεσά τους, ούτως ώστε να εμπλέκονται στον
σχεδιασμό και την υποστήριξη έτι περαιτέρω οι εκπαιδευτικοί, διατηρώντας διαρκή
σχέση με την επιστημονική κοινότητα και την έρευνα. Στο επίπεδο, άλλωστε, της
Πρακτικής Άσκησης οι εκπαιδευτικοί μπορούν, εφόσον επαναπροσδιοριστεί ο
ρόλος και η συμμετοχή τους, να συστήσουν έναν κρίσιμο κόμβο διασαφήνισης της
συσχέτισης της εκπαιδευτικής πράξης με τη θεωρία, στοιχείο σημαντικό για την
ποιότητα της αρχικής εκπαίδευσης των φοιτητριών/των και μελλοντικών
εκπαιδευτικών.
Σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα που οργανώνει και συντονίζει την κάθε
φάση Πρακτικής Άσκησης, οι εκπαιδευτικοί αφενός μπορούν να υποστηρίξουν
ουσιωδέστερα τον σχεδιασμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες στα σχολεία, ενώ αφετέρου,
μπορούν να παρατηρήσουν και να ανατροφοδοτήσουν το έργο τους.
Στην περίπτωση αυτή, η πρακτική άσκηση δεν θα νοείται ως ένα παράλληλο
πρόγραμμα για τη σχολική μονάδα, αλλά θα τη συνδέει λειτουργικά (και, ασφαλώς,
συμπληρωματικά με τις άλλες δράσεις) με τον σύγχρονο σχεδιασμό και
μεθοδολογία, ενώ θα επιτυγχάνεται καλύτερος προγραμματισμός, συντονισμός,
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αξιολόγηση και προβολή του έργου αυτού. Το συνολικό όφελος μπορεί υπολογισθεί
ως οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης, συνεργασίας και αλληλοτροφοδότησης με
της τοπικής εκπαιδευτικής κοινότητας με το Πανεπιστήμιο.
Στ) ανάπτυξη συνεργιών για την ανάδειξη της σχολικής μονάδας ως τοπικού
πνευματικού κέντρου.
Η ανάπτυξη ενεργειών οι οποίες μπορούν να παρουσιάζονται, να φιλοξενούνται και
να διαχέονται στην τοπική κοινωνία με τόπο αναφοράς τη σχολική μονάδα, όσο και
ο προγραμματισμός, ο σχεδιασμός και η διαμόρφωση (αύλειος και εσωτερικός
χώρος) της σχολικής μονάδας προκειμένου να φιλοξενεί ευρύτερες δραστηριότητες
(αθλητικές, πολιτιστικές κ.ά) ή η επέκταση του θεσμού της σχολικής βιβλιοθήκης,
των εργαστηρίων πληροφορικής ή άλλων δράσεων, είναι δυνατόν να καταστήσει
τον σχολικό χώρο επίκεντρο παιδείας για τη γειτονιά και την τοπική κοινωνία. Στην
κατεύθυνση αυτή, πλην του/της Σχολικού/ής Συμβούλου, είναι απαραίτητη η
εθελοντική συμμετοχή εκπαιδευτικών, γονέων, τοπικών και άλλων φορέων,
ανάλογα με τη δράση.
Συμπεράσματα
Η σύγχρονη εκπαιδευτική μονάδα, παρά το γεγονός ότι φαίνεται εγκιβωτισμένη
εντός ενός συγκεντρωτικού εκπαιδευτικού συστήματος, διαθέτει περιθώρια
διαμόρφωσης μιας εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής με τυπικά στοιχεία, ως επί
το πλείστον, λειτουργικού και λιγότερο στρατηγικού προγραμματισμού. Στην
κατεύθυνση αυτή ευνοείται τόσο από τη σύγχρονη συζήτηση όσο και από τις
ανάγκες και τα ζητούμενα που εγείρονται με αυξανόμενη ένταση από την κοινωνία
των πολιτών. Στα σύγχρονα δε κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά συμφραζόμενα
για την πατρίδα μας, είναι σαφές ότι η εκπαίδευση είναι αυτή που οφείλει να
διαμορφώσει το έδαφος για «ένα άλμα μεγαλύτερο από τη φθορά». Για την
εκπαίδευση των μελλοντικών δημοκρατικών πολιτών και τη μαθητεία στις ιδιότητες
του δημοκρατικού πολίτη, για μια εκπαίδευση της διερεύνησης, της κριτικής και
αναστοχαστικής σκέψης, η σχολική μονάδα οφείλει να αναλάβει την ευθύνη μιας
θετικής χειρονομίας απέναντι σε ένα σύστημα, ενδεχομένως συγκεντρωτικό, αλλά
και ανοιχτό στη διαρκή μεταλλαγή δομών και περιεχομένου.
Στο πλαίσιο αυτό ο ρόλος του/της σχολικού/ής συμβούλου, μπορεί να είναι
ουσιώδης καθώς μετέχει σε όλα τα στάδια και τις φάσεις διαχείρισης της
εκπαιδευτικής πολιτικής, ενώ παράλληλα στις αρμοδιότητες και το ρόλο του
εμπίπτει η συνεργασία με το σύνολο των φορέων ή των προσώπων που συνδέονται
ή θα μπορούσαν να συνδεθούν με το εκπαιδευτικό έργο.
Η συγκρότηση ομάδων έρευνας και κοινοτήτων διερεύνησης, οι συνέργιες με τους
γονείς και τους τοπικούς φορείς, ο επεξεργασμένος σχεδιασμός, η συνεπής
υλοποίηση, η αναζήτηση καινοτόμων πρωτοβουλιών, η ύπαρξη οράματος και η
ενεργοποίηση όλων μέσα σε ένα πνεύμα περιεκτικής δημοκρατικής και
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συμμετοχικής διαβούλευσης, μπορεί να καταστήσει τη σύγχρονη σχολική μονάδα
σημείο αναφοράς πολιτισμού και παιδείας για ολόκληρη την τοπική κοινωνία.
Βιβλιογραφία
Αθανασούλα - Ρέππα Α., Κουτούζης Μ., Μαυρογιώργος Γ., Νιτσόπουλος Β.,
Χαλκιώτης Δ. (1999). Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων, Τόμος Α΄. Πάτρα:
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
Αθανασούλα.- Ρέππα Α , Ανθοπούλου Σ., Κατσουλάκης Σ., Μαυρογιώργος Γ. (1999).
Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων, Τόμος Β΄. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήμιο.
Αθανασούλα– Ρέππα Α., Κουτούζης Μ, Χατζηευστρατίου Ι. (1999). Κοινωνική και
Ευρωπαϊκή Διάσταση της Εκπαιδευτικής Διοίκησης, Τόμος Γ΄. Πάτρα:
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
Ανδρέου, Α., (1999). Θέματα οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης και της
σχολικής μονάδας. Αθήνα: Νέα Σύνορα - Α.Α. Λιβάνη.
Ανδρέου, Α., Παπακωνσταντίνου, Γ,. (1994) Εξουσία και Οργάνωση. Διοίκηση του
Εκπαιδευτικού Συστήματος. Αθήνα: Νέα Σύνορα- Λιβάνης.
Chevallier, J. (1993). Διοικητική Επιστήμη. (επιμέλεια: Κ. Σπανού, μετάφραση: Β.
Ανδρουλάκης, Β. Σουλάνδρου). Αθήνα-Κομοτηνή: Σάκουλας.
Κατσαρός, Ιωάννης. (2008) Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
Κατσαρού Ε. - Δεδούλη Μ. (2008), Επιμόρφωση και αξιολόγηση στο χώρο της
εκπαίδευσης, ΥΠΕΠΘ/Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα.
Lipman, Matthew (2006). Η σκέψη στην Εκπαίδευση, (μετάφραση: Γιώργος
Σαλαμάς επιμέλεια: Βάσω Παππή). Αθήνα: Πατάκης.
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, «Εσωτερική αξιολόγηση και προγραμματισμός του
εκπαιδευτικού έργου στη σχολική μονάδα –Ένα πλαίσιο εργασίας και
υποστήριξης», επιμέλεια Σολομών Ι., ΕΠΕΑΕΚ Ενέργεια 1.1.α.,Έργο ΣΕΠΠΕ,
Πειραματικό Πρόγραμμα «Εσωτερική αξιολόγηση και προγραμματισμός του
εκπαιδευτικού έργου στη σχολική μονάδα», Π.Ι. Τμήμα Αξιολόγησης, Αθήνα
1999
Σαΐτης, Χ., (1994). Βασικά Θέματα της Σχολικής Διοίκησης. Προσέγγιση στη
διοικητική σκέψη με τη μέθοδο των Case Studies. Αθήνα: ιδίου.
Σαΐτης, Χ., (1992). Οργάνωση και Διοίκηση ης Εκπαίδευσης. Θεωρία και Πράξη.
Αθήνα: ιδίου.
Σαΐτης, Χ., (2002). Ο Διευθυντής στο σύγχρονο σχολείο. Αθήνα: Ιδίου
Σαΐτης, Χ., (2005). Οργάνωση και Λειτουργία των Σχολικών Μονάδων. Αθήνα: Ιδίου
Σιβροπούλου, Ε. (2007). «Η αξιολόγηση ως αφετηρία οργάνωσης προγραμμάτων
στο νηπιαγωγείο». Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, τεύχος 55.

-197-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων
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Σχολική Σύμβουλος Δημοτικής Εκπ/σης 3ης Περιφέρειας Κοζάνης
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Περίληψη
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια μελέτη περίπτωσης «συμβίωσης» και
συνεργασίας Ψυχολόγου και Εκπαιδευτικών μέσα από το θεσμό ‘Προώθηση της
απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας’ του ΥΠΑΙΘ, σε
συνεργασία με τη Σχολική Σύμβουλο της αντίστοιχης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας.
Για ν΄ αναδειχθεί η σημασία των σχέσεων που αναπτύχθηκαν, του έργου που
παρήχθη, των δυσκολιών που συναντήθηκαν και των συμπερασμάτων/προτάσεων
που διαπιστώθηκαν, γίνεται μια σύντομη αναφορά στο ρόλο και στο θεσμό του
Σχολικού Ψυχολόγου και της σημασίας του και στη συνέχεια παρουσιάζεται το έργο
με μορφή μελέτης περίπτωσης.
Εισαγωγή
Η αναγκαιότητα ύπαρξης Ψυχολόγου μέσα στις σχολικές μονάδες ή σε εκπαιδευτικό
φορέα που συνεργάζεται με τα σχολεία, ώστε να έχει άμεση επαφή με αυτά, χωρίς
γραφειοκρατία, έχει διαπιστωθεί και διατυπωθεί πολλές φορές και τα περισσότερα
ερευνητικά δεδομένα συνηγορούν με την άποψη ότι σχολεία τα οποία παρέχουν
ψυχολογικές- συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας είναι καλύτερα
προετοιμασμένα να αντιμετωπίσουν ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο και αβέβαιο
μέλλον (Αθανασιάδου, 2011).
Ωστόσο σήμερα - ή μέχρι σήμερα - αυτό που καθορίζει τη σχέση των Σχολικών
Ψυχολόγων με το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι η απουσία τους. Αυτό
σημαίνει ότι υπάρχει αμηχανία απέναντι στη σχέση κι όταν εμφανίζεται με κάποιον
θεσμό, για πολύ ή λίγο, Εκπαιδευτικοί και Σχολικοί Ψυχολόγοι ξεκινούν από το
μηδέν και η συμβολή των Ψυχολόγων περιορίζεται στο ελάχιστο των δυνατοτήτων.
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια μελέτη περίπτωσης «συμβίωσης» και
συνεργασίας Ψυχολόγου και Εκπαιδευτικών μέσα από το θεσμό ‘Προώθηση της
απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας’ του ΥΠΑΙΘ, σε
συνεργασία με τη Σχολική Σύμβουλο της αντίστοιχης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας,
ώστε ν΄ αναδειχθεί η σημασία των σχέσεων που αναπτύχθηκαν, του έργου που
παρήχθη, των δυσκολιών που συναντήθηκαν και των συμπερασμάτων/προτάσεων
που διαπιστώθηκαν.
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Ο Σχολικός Ψυχολόγος
Ο πιο οικείος και σταθερός θεσμός που μπορούν οι μαθητές να έρθουν σε επαφή
με Ψυχολόγο είναι αυτός του ΚΕΔΔΥ (Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης &
Υποστήριξης μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, Ν.3699/2008 - ΦΕΚ
199/2008, άρθρο 12 ), όμως τα καθήκοντα υποστήριξης και συμβουλευτικής προς
εκπαιδευτικούς και γονείς είναι ιδιαίτερα περιορισμένα, καθώς ο κύριος ρόλος τους
είναι πλέον αυτός της διάγνωσης και της αξιολόγησης. Ωστόσο υπάρχει ανάγκη ο
Σχολικός Ψυχολόγος να απεγκλωβιστεί από το ρόλο μόνο της αξιολόγησης και της
διάγνωσης (Αθανασιάδου, 2011).
Έρευνα δείχνει ότι ο ασαφής ορισμός του ρόλου του Σχολικού Ψυχολόγου, η μη
αναγνώριση της σημασίας της πρόληψης, ο φόβος του εκπαιδευτικού να
χαρακτηριστεί ο δικός του ρόλος αποτυχημένος, η εμπιστοσύνη στο Σχολικό
Σύμβουλο, ο φόβος «ψυχολογικοποίησης» του εκπαιδευτικού συστήματος,
παρακωλύουν τη θεσμοθέτηση του ρόλου του Σχολικού Ψυχολόγου στα σχολεία
(Γρηγοράτου, 2010) και καταδεικνύουν την ανάγκη να απεγκλωβιστεί ο
εκπαιδευτικός από στερεότυπες σχέσεις, για να θεμελιωθεί μια ουσιαστική σχέση
με τον Σχολικό Ψυχολόγο.
Σύμφωνα με τον Αμερικανικό Ψυχολογικό Σύλλογο (APA, Division 16, 1999) η
Σχολική Ψυχολογία αποτελεί την εφαρμοσμένη ειδικότητα της Επιστήμης της
Ψυχολογίας, η οποία ασχολείται με παιδιά, εφήβους, τις οικογένειές τους και
μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων και με την εκπαιδευτική διαδικασία. Οι
αρμοδιότητες και τα καθήκοντά τους επεκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα από την
αξιολόγηση των μαθητών, μέχρι την υλοποίηση προγραμμάτων προληπτικού ή
θεραπευτικού χαρακτήρα, για την αντιμετώπιση ψυχοεκπαιδευτικών και
ψυχοκοινωνικών δυσκολιών και την προαγωγή της ψυχικής υγείας.
Σύμφωνα με τη Χατζηχρήστου (2008) η Σχολική Ψυχολογία αποτελεί τον
εφαρμοσμένο κλάδο της Ψυχολογίας, ο οποίος ασχολείται με μαθητές κάθε ηλικίας,
τους φορείς που εμπλέκονται στη διαδικασία της διαπαιδαγώγησης και γονείς που
αντιμετωπίζουν προβλήματα μάθησης ή συμπεριφοράς των παιδιών τους στο σπίτι
ή στο σχολείο. Οι τρεις βασικές αρμοδιότητες του Σχολικού Ψυχολόγου είναι η
αξιολόγηση, η παρέμβαση και η διαλεκτική συμβουλευτική (Χατζηχρήστου, 2008,
Kourkoutas & Xavier, 2010, Τσαπουτζόγλου, 2014):
• H αξιολόγηση έχει ως βασικό στόχο τον εντοπισμό των μαθητών που χρήζουν
ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τον προσδιορισμό των δυσκολιών, αλλά
και των θετικών σημείων τους.
• Οι παρεμβάσεις διακρίνονται σε ομαδικές και ατομικές και σε αυτές
προληπτικού και υποστηρικτικού χαρακτήρα.
• Η διαλεκτική συμβουλευτική αφορά την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε
εκπαιδευτικούς, γονείς και συλλόγους γονέων, με στόχο την καλύτερη κατανόηση
των προβλημάτων του παιδιού, για να βελτιωθεί και να ενισχυθεί η υποστήριξη που
θα λάβει από το περιβάλλον του. Πιο συγκεκριμένα με τους εκπαιδευτικούς η
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συνεργασία επικεντρώνεται στον από κοινού σχεδιασμό προγραμμάτων για την
αντιμετώπιση των δυσκολιών και την ενίσχυση της μάθησης και της προσαρμογής
του μαθητή. Με τους γονείς στόχος είναι να κατανοήσουν τη δυσκολία του παιδιού
τους και να αποκτήσουν δεξιότητες για μελλοντική αντιμετώπιση των
προβλημάτων. Φυσικά στόχο της αποτελεί και η βελτίωση της επικοινωνίας και της
συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών- γονέων- κοινότητας. Η διαλεκτική
συμβουλευτική, σε αντίθεση με την τυπική διαδικασία συμβουλευτικής, ανήκει στις
έμμεσες παρεχόμενες υπηρεσίες, δηλαδή ο συμβουλευόμενος απευθύνεται στο
σύμβουλο για δυσκολίες ή ανησυχίες που αφορούν έναν τρίτο, στη συγκεκριμένη
περίπτωση ένα μαθητή ή μια ομάδα μαθητών (Χατζηχρήστου, 2003).
Εστιάζοντας, στην παρούσα εργασία, στις σχέσεις ψυχολόγου – εκπαιδευτικού,
σημειώνουμε ότι η διαλεκτική συμβουλευτική συνίσταται μέσα από ενεργή και
ισότιμη τριαδική σχέση μεταξύ του συμβούλου (ψυχολόγου) του συμβουλευόμενου
(εκπαιδευτικού ή γονέα) και του πελάτη (μαθητή) και στόχος της είναι η αλλαγή της
συμπεριφοράς του πελάτη, η τροποποίηση της συμπεριφοράς του
συμβουλευόμενου και η αλλαγή στο σύστημα – οργανισμό (Χατζηχρήστου, 2003),
αναδεικνύοντας έτσι μια δυναμική προοπτική.
Ιδιαίτερα για την σχέση ψυχολόγου – εκπαιδευτικού ο ορισμός του Caplan
(Χατζηχρήστου, 2003) εστιάζει ακριβώς στη δυναμική της, αφού την ορίζει ως
διαδικασία αλληλεπίδρασης μεταξύ επαγγελματιών, που ωστόσο ο ένας είναι
σύμβουλος και ο άλλος συμβουλευόμενος.
Επίσης οι συνεχείς κοινωνικο – πολιτισμικές αλλαγές, οι νέες μορφές εργασίας, οι
νέοι τύποι οικογενειακών δομών, η παγκοσμιοποίηση, η εξέλιξη της τεχνολογίας
έχουν φέρει νέους τρόπους σκέψης και έχουν επηρεάσει τις κοινωνικές,
διαπροσωπικές και εργασιακές σχέσεις. Συνεπώς το οικογενειακό και σχολικό
περιβάλλον, που είναι οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν τις συμπεριφορές, τις
επιλογές και τις επιδόσεις των παιδιών, έχουν κι αυτά αλλάξει (Μαλικιώση, 2010).
Ο εκπαιδευτικός συχνά καλείται να αναλάβει την ψυχολογική στήριξη των μαθητών
που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή θέματα πειθαρχίας, μάθησης, αξιολόγησης και
διαπροσωπικών σχέσεων, ώστε αυτοί να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση,
αυτοεκτίμηση και θετικές στάσεις απέναντι στους άλλους. Αυτή η ψυχολογική
στήριξη ονομάζεται Συμβουλευτική (Μαλικιώση, 2010) και προάγει το θετικό κλίμα,
καθώς και την αίσθηση προσωπικής αξίας στους μαθητές.
Οι συμπεριφορές που εμφανίζονται στο σχολικό περιβάλλον και ανησυχούν τους
εκπαιδευτικούς εμπίπτουν στην σχολική προσαρμογή, τη διαπροσωπική
συμπεριφορά και την ενδοπροσωπική συμπεριφορά (Ματσαγγούρας, 2008).
Τα προβλήματα που έχουν ν΄ αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί, και πολλές φορές
είναι σημαντική η παρουσία Σχολικού Ψυχολόγου, είναι κυρίως αυτά που αφορούν
στην σχολική αταξία. Πιο συγκεκριμένα όταν παρουσιάζονται συμπεριφορές που
εμποδίζουν τη ροή της διδασκαλίας, εμποδίζουν τη μάθηση του ίδιου του μαθητή
και των συμμαθητών του, αποτελούν κίνδυνο για τα μέλη της σχολικής κοινότητας
και είναι καταστροφικές για τη σχολική περιουσία (Ματσαγγούρας, 2008).
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Ωστόσο υπάρχουν και πολλά άλλα θέματα που είτε εμφανίζονται ως φαινόμενα
(π.χ. ενδοσχολική βία) είτε εμφανίζονται ως κρίσεις (φυσικές καταστροφές, θάνατος
κλπ) είτε ως κοινωνικές συμπεριφορές (κάπνισμα κλπ), που, όμως, πρέπει να
υπάρξει ενημέρωση και πρόληψη. Ακόμα η ψυχική υγεία είναι συνδεδεμένη με τις
ακαδημαϊκές επιδόσεις των μαθητών (Αθανασιάδου, 2011).
Όμως ο εκπαιδευτικός σήμερα, όσο καλά ενημερωμένος και επιμορφωμένος κι αν
είναι, δεν μπορεί ν΄ ανταπεξέλθει σε αυτές τις ανάγκες των σχολείων.
Ο ρόλος του ψυχολόγου στο σχολείο και η σχετική αμηχανία που τον χαρακτηρίζει
ακόμα φαίνεται και από τις δύο παρακάτω έρευνες. Στην πρώτη έρευνα φαίνεται
ότι οι ψυχολόγοι που εργάζονται σε εκπαιδευτικούς χώρους, ακολουθούν κυρίως το
κλινικό μοντέλο, για τη διαγνωστική και συμβουλευτική διαδικασία, και ότι οι
παρεμβάσεις επικεντρώνονται στη θεραπεία και όχι στην πρόληψη (Χατζηχρήστου,
2008). Στη δεύτερη έρευνα – διερεύνησης αντιλήψεων κι όχι εφαρμοσμένης
σχολικής ψυχολογίας – αναδείχτηκε η σημασία του ρόλου του σχολικού ψυχολόγου
με κύριο χαρακτηριστικό αυτό της διαλεκτικής συμβουλευτικής σε γονείς και
εκπαιδευτικούς και ακόμα ότι οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα
παροχής σχολικών ψυχολογικών υπηρεσιών στα ελληνικά δημόσια σχολεία
(Χατζηχρήστου, 2008).
Η Μελέτη Περίπτωσης
Τη σχολική χρονιά 2013-2014, και μόλις το δεύτερο εξάμηνο ουσιαστικά,
εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην εκπαίδευση ο θεσμός των «ωφελουμένων
ανέργων στο πλαίσιο των Πράξεων του ΥΠΑΙΘ ‘Προώθηση της απασχόλησης μέσω
προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας’». Μεταξύ αυτών ήταν και η ειδικότητα των
ψυχολόγων. Έτσι ξαφνικά και καθ΄ όλα επίσημα ένας ψυχολόγος βρέθηκε σε μια
σχολική μονάδα, ο οποίος τίθενται υπό την εποπτεία των Διευθυντών Εκπαίδευσης
Π.Ε. και υπό την Επιστημονική και Παιδαγωγική Καθοδήγηση των αρμοδίων
Σχολικών Συμβούλων Π.Ε. (473/16-01-2014), καθώς οι ψυχολόγοι μπορούν να
στηρίζουν το έργο τόσο της σχολικής μονάδας τοποθέτησης, όσο και των όμορων
σχολικών μονάδων.
Η Ψυχολόγος τοποθετήθηκε σε μία σχολική μονάδα, όπου και ανέπτυξε ιδιαίτερο
έργο με τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς του σχολείου στο
πλαίσιο, βέβαια, που επέτρεπε ο μικρός χρόνος και η νεότητα του θεσμού.
Πιο συγκεκριμένα σχεδιάστηκαν προγράμματα πρόληψης για θέματα ψυχικής
υγείας, σχολικού εκφοβισμού, συναισθημάτων, σεξουαλικής παρενόχλησης.
Συγχρόνως ξεκίνησε η συνεργασία με τη Σχολική Σύμβουλο της Εκπαιδευτικής
Περιφέρειας που ανήκει η σχολική μονάδα τοποθέτησης και αποφασίστηκε να
σχεδιαστεί ένα πρόγραμμα δράσης, στο πλαίσιο του καθηκοντολογίου και στο
θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο αναφερθήκαμε παραπάνω, που αφορά τις σχέσεις
που μπορεί να αναπτύξει η ψυχολόγος με μαθητές, με εκπαιδευτικούς και με
γονείς. Η Σχολική Σύμβουλος γνωρίζοντας τις ανάγκες της περιφέρειάς της και
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κρατώντας διαρκή επικοινωνία με τους διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς
προχώρησε στον προγραμματισμό των επισκέψεων και των δράσεων.
Συγκεκριμένα σε συνεργασία με τη Σχολική Σύμβουλο υλοποιήθηκαν αξιολογήσεις
μαθητών, σχεδιασμός και εφαρμογή παρεμβάσεων, συναντήσεις- συζητήσεις με
εκπαιδευτικούς και γονείς που προσομοίαζαν με τη διαλεκτική συμβουλευτική και
ακόμα επιμορφωτικά προγράμματα προς εκπαιδευτικούς και ενημερωτικές
συναντήσεις με γονείς.
Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στις υποστηρικτικές υπηρεσίες, με τη μορφή
καθοδήγησης ή προτάσεων προς αλλαγή σε θέματα συμπεριφοράς ή μαθησιακών
δυσκολιών των παιδιών ή της τάξης, που εφαρμόστηκαν στην πλειοψηφία των
δασκάλων που απευθύνθηκαν σε εμάς μετά από διερεύνηση του αναφερόμενου
προβλήματος, του πλαισίου της τάξης και ενός σύντομου οικογενειακού ιστορικού.
Παρακάτω θα σας παρουσιάσουμε αναλυτικά το σχεδιασμό και τα βήματα των
προγραμμάτων που σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν στα δημοτικά σχολεία του
δήμου Εορδαίας κατά την περίοδο Ιανουάριος 2014 ως Ιούνιος 2014. Ακόμα γίνεται
κριτική προσέγγιση των δράσεων και του θεσμού και διατυπώνονται προτάσεις
εμπνευσμένες από την εμπειρία και τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων.
Προγράμματα – Δράσεις που υλοποιήθηκαν στο Δημοτικό σχολείο τοποθέτησης
της ψυχολόγου
Τα παρακάτω προγράμματα υλοποιήθηκαν την ώρα της Ευέλικτης Ζώνης σε
συνεργασία και με την παρουσία του εκπαιδευτικού του τμήματος.
1. Σχολικός Εκφοβισμός
Προβλήθηκε ταινία με θέμα το σχολικό εκφοβισμό και τίτλο «That’s what I am», την
οποία παρακολούθησαν οι μαθητές των Δ, Ε και Στ τάξεων. Μετά την προβολή της
ταινίας ακολούθησε δραστηριότητα στην τάξη, στην οποία ζητήθηκε από τα παιδιά
να καταγράψουν ποιες μορφές βίας είδαν στην ταινία, να τις συσχετίσουν με τη
δική τους καθημερινότητα και να ονοματίσουν παραδείγματα από τη δική τους
εμπειρία. Ακολούθησε μια θεωρητική παρουσίαση και έπειτα για να θίξουμε το
θέμα της διαφορετικότητας, αλλά και της μοναδικότητας ζητήθηκε να σηκωθούν
ένας- ένας και να κάνει μια δήλωση για το τι τους αρέσει και τι όχι και να κλείσουν
αυτή τη δήλωση φωνάζοντας «…ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΕΙΜΑΙ!» (σε αντιστοιχία με τον τίτλο
«That’s what I am»). Τέλος, από ένα τμήμα της Ε τάξης ζητήθηκε να αποτυπώσουν
σε ζωγραφιά πώς αντιλαμβάνονται το σχολικό εκφοβισμό.
2. Ρατσισμός- Διαφορετικότητα
Για το συγκεκριμένο θέμα κάθε τάξη δούλεψε και μια διαφορετική ενότητα που
σχετίζεται με το φαινόμενο, μέσα από την κατασκευή αφίσας,
για μια
ολοκληρωμένη προσέγγιση και για να δουν τα παιδιά την έκταση, την ένταση και τις
συνέπειες που έχει το φαινόμενο αυτό. Δηλαδή:
• Το Στ1 δούλεψε το ερώτημα «Τι είναι ρατσισμός; Ορισμός, αίτια, είδη».
• Το Στ2 δούλεψε με το θέμα «Ο ρατσισμός μέσα από την ιστορία».
(Αποικιοκρατία, Δουλεία, Β Παγκόσμιος Πόλεμος, Απαρτχάιντ).
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• Το Ε2 δούλεψε το θέμα «Μαθαίνοντας μέσα από το διαφορετικό» (ήθη, έθιμα ή
στοιχεία της καθημερινότητας λαών από τις 5 ηπείρους).
• Το Ε1 ανέλαβε το δημιουργικό κομμάτι της θεωρίας φτιάχνοντας ένα κολλάζ με
φωτογραφίες και ζωγραφιές που απεικονίζουν το ρατσισμό.
3. Αναγνώριση και Έκφραση συναισθημάτων ( Α΄ - Δ΄ τάξη)
Σε αυτή την ενότητα χρησιμοποιήθηκαν τέσσερα σχέδια με φατσούλες που
απεικόνιζαν τα τέσσερα βασικά συναισθήματα- χαρά, λύπη, θυμός, φόβος- και σε
ένα χαρτί χωρισμένο σε τέσσερα μέρη, ζητήθηκε από τα παιδιά να ζωγραφίσουν
και να γράψουν τι τους προκαλεί τα συναισθήματα αυτά. Στη συνέχεια κάθε παιδί
σηκωνόταν και παρουσίαζε στα υπόλοιπα αυτό που έφτιαξε.
Επειδή, αίτημα των δασκάλων ήταν να προσεγγιστεί το ζήτημα του θυμού,
ακολούθησε η ανάγνωση του βιβλίου της Cornelia Maude Spelman «όταν θυμώνω».
Τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με το συναίσθημα του θυμού (τι κάνει ο πρωταγωνιστής
για να το εκφράσει και μετά τι κάνουν τα ίδια για να το αντιμετωπίσουν). Τέλος,
χρησιμοποιώντας δύο καρέκλες- μία για τις καλές και μία για τις κακές αντιδράσειςτα παιδιά χώρισαν τις αντιδράσεις τους σε σωστές και λάθος.
4. Κανόνας των εσωρούχων (Α΄ - Β΄ τάξη)
Μετά από δύο κρούσματα παιδεραστίας που συντάραξαν την πόλη της
Πτολεμαΐδας, υπήρξε άμεση κινητοποίηση του δήμου Εορδαίας, και μέσα από το
Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Στήριξης, φροντίζοντας να προμηθευτούν όλα τα
δημοτικά σχολεία του δήμου με το βιβλίο «Η Κίκο και το χέρι», για να μπορέσουν οι
δάσκαλοι να δουλέψουν το θέμα της προστασίας του σώματος. Έτσι, λοιπόν, έγινε η
ανάγνωση του βιβλίου στους μαθητές και ακολούθησαν δύο δραστηριότητες. Στην
πρώτη υπήρχαν δύο καρέκλες- σημεία που συμβόλιζαν το καλό και το κακό
άγγιγμα.
Τέλος, μοιράστηκε στους μαθητές μια εικόνα που έδειχνε δύο γυμνά παιδικά
σώματα και τους ζητήθηκε να ζωγραφίσουν ένα μαγιώ ή εσώρουχα στα επίμαχα
σημεία, για να έχουν πιο ζωντανά στο μυαλό τους ότι σε αυτά τα σημεία δεν
επιτρέπεται να τα αγγίζουν.
Προγράμματα – Δράσεις στις υπόλοιπες σχολικές μονάδες της εκπαιδευτικής
περιφέρειας με την Σχολική Σύμβουλο
1. Συναντήσεις με συλλόγους γονέων
Στα πλαίσια της πρωτοβουλίας της Σχολικής Συμβούλου για την ενίσχυση της
συνεργασίας γονέων - δασκάλων, διοργανώθηκαν ομιλίες στους συλλόγους γονέων,
με θέμα σχέσεις οικογένειας- σχολείου και σχέσεις γονέων – παιδιών, σε τέσσερα
Δημοτικά Σχολεία της Εορδαίας.
2. Επιμορφωτικά σεμινάρια για τους δασκάλους
Η ενδοσχολική επιμόρφωση είχε ως θέμα πώς μπορεί να γίνει χρήση
οπτικοακουστικού υλικού για να δουλέψουν οι εκπαιδευτικοί με τα παιδιά το θέμα
του σχολικού εκφοβισμού. Στο εργαστήρι προβλήθηκαν τρία βίντεο –«για να μη
χαθούν τα χρώματα», «οι ρόλοι στο σχολικό εκφοβισμό», απόσπασμα της ταινίας
«that’s what I am» - και αναδείχθηκαν οι θεωρητικές έννοιες. Σκοπός της
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δραστηριότητας ήταν να δουν οι δάσκαλοι πώς οι μαθητές μπορούν να
κατασκευάσουν και να κατανοήσουν τις πολύπλοκες έννοιες του φαινομένου με
δημιουργικό τρόπο πέρα από την καθιερωμένη παρουσίαση της θεωρίας στην τάξη.
3. Επισκέψεις σε σχολεία με τη Σχολική Σύμβουλο
Οι επισκέψεις στις σχολικές μονάδες έγιναν μετά
από πρόσκληση των
εκπαιδευτικών στην Σχολική Σύμβουλο, η οποία συμμετείχε σε όλες τις διαδικασίες.
Οι επισκέψεις στα σχολεία ακολουθούσαν τη δομή της συμβουλευτικής
διαδικασίας η οποία περιλαμβάνει τα στάδια: α) προσδιορισμός του προβλήματος,
β) λειτουργική ανάλυση του προβλήματος, γ) καθορισμός στόχων, δ) εφαρμογή του
σχεδίου παρέμβασης, ε) αξιολόγηση της παρέμβασης (Χατζηχρήστου, 2003).
Πιο συγκεκριμένα:
1. Πρόσκληση από δάσκαλο/ α που αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα στην τάξη ή
ανησυχεί για τη σχολική επίδοση ή συμπεριφορά του παιδιού.
2. Συλλογή πληροφοριών από τον εκπαιδευτικό, τον Διευθυντή, άλλους
εκπαιδευτικούς και γονείς για τη συμπεριφορά που τους προβληματίζει.
3. Ανάλυση των δεδομένων από την Ψυχολόγο και τη Σχολική Σύμβουλο,
καθορισμός στόχων για κάθε μαθητή σε σχέση με το πρόβλημα, το περιβάλλον του,
τις δυνατότητες και τους περιορισμούς του.
4. Σχεδιασμός παρεμβατικού προγράμματος ή προτάσεων για περεταίρω
διερεύνηση από ειδικούς, το οποίο παρουσιάζονταν στον εκπαιδευτικό και το
διευθυντή. Στον εκπαιδευτικό δίνονταν περισσότερες οδηγίες:
ʺ Για δυσκολίες στη διαχείριση της τάξης, έπειτα από παρατήρηση την ώρα της
διδασκαλίας, προτείνονταν βιωματικές δραστηριότητες που μπορεί να
χρησιμοποιήσει ο δάσκαλος, για να ενισχύσει την ομαδικότητα και τη συνεργασία
μεταξύ των παιδιών.
ʺ Για μαθησιακές δυσκολίες, γινόταν παραπομπή στα ΚΕΔΔΥ, έπειτα από
συνάντηση με τους γονείς και ενημέρωσή τους για την αναγκαιότητα και σημασία
της αξιολόγησης και τη διαδικασία.
ʺ Για μεμονωμένα προβλήματα συμπεριφοράς παιδιών, γινόταν πρόσκληση στους
γονείς για συζήτηση γύρω από το αν είναι ενήμεροι για τις ανησυχίες των
δασκάλων και για περιγραφή της συμπεριφορά του παιδιού στο σπίτι. Οι προτάσεις
εδώ προσπαθούσαν να ενισχύσουν τις επισκέψεις των γονιών στο σχολείο, για
συνεχή ενημέρωση και για να δοθεί στο παιδί το αίσθημα του ενδιαφέροντος από
τους γονείς του. Επίσης σε μια περίπτωση προτάθηκε η Κινητή Μονάδα Ψυχικής
Υγείας Κοζάνης.
ʺ Για προβλήματα που προέρχονταν από δύσκολα οικογενειακά περιβάλλοντα,
όπως αδιαφορία και κακοποίηση, απευθυνθήκαμε στο Γραφείο Ψυχοκοινωνικής
Στήριξης του Δήμου Εορδαίας, με το οποίο υπάρχει εξαιρετική συνεργασία.
5. Η Αξιολόγηση των παρεμβάσεων δεν ήταν εφικτή στο χρόνο της λειτουργίας του
θεσμού.
Συμπεράσματα - Συζήτηση
Πέρα από τις όποιες δυσκολίες και μειονεκτήματα που θα παρουσιαστούν
αναλυτικότερα παρακάτω, οφείλουμε να αναδείξουμε τη θετική πλευρά και τα
πολλά βήματα που κατακτήθηκαν από την παρουσία της Ψυχολόγου μέσα από τα
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προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα και τη συνεργασία της με τη Σχολική
Σύμβουλο, τους Διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Αρχικά, πρέπει να αναγνωρισθεί ότι είναι η πρώτη οργανωμένη και επίσημη
προσπάθεια ένταξης Ψυχολόγων σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης, κάτι που αφήνει
ανοιχτό το ενδεχόμενο και τις ελπίδες βέβαια να εδραιωθεί, αλλά και να επεκταθεί
ως θεσμός.
Επιπλέον, στα θετικά της εμπειρίας συγκαταλέγονται η άμεση ανταπόκριση των
εκπαιδευτικών σε συνεργασία με την ανακοίνωση της παροχής ψυχολογικών
υπηρεσιών στα σχολεία τους και η άρση οποιαδήποτε επιφύλαξης απέναντι στον
Ψυχολόγο, καθώς υπήρχαν δάσκαλοι που άνοιξαν κυριολεκτικά την πόρτα της τάξης
τους, χωρίς να διστάσουν να μιλήσουν και να ζητήσουν συμβουλές για τυχόν
αδυναμίες ή ιδέες για να εμπλουτίσουν το έργο τους.
Επίσης, σε αυτό τον ελάχιστο χρόνο- μόλις 5 μήνες- έγινε ένα πρώτο βήμα να
προσεγγιστεί το τρίπτυχο γονέας- μαθητής- δάσκαλος, με δράσεις που
απευθύνονταν στον καθένα ξεχωριστά και στο σύνολο της σχολικής κοινότητας.
Παρά την έλλειψη ψυχοτεχνικών εργαλείων, όταν παρουσιαζόταν μια συμπεριφορά
που ανησυχούσε, υπήρξε αξιολόγησή της συλλέγοντας δεδομένα από συνεντεύξεις
με τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τον ίδιο το μαθητή και έπειτα μια
αναλυτική συζήτηση για την εξεύρεση πιθανής αιτιολογίας. Οι συζητήσεις και η
εξεύρεση προτάσεων γίνονταν πάντα με τον εκπαιδευτικό, το διευθυντή της
σχολικής μονάδας, τη Σχολική Σύμβουλο και την Ψυχολόγο.
Τέλος, οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν προσομοιάζουν περισσότερο με εκείνες
της διαλεκτικής συμβουλευτικής, καθώς οι υπηρεσίες μας παρέχονταν πάντα μέσα
από το δάσκαλο και τη συνεργασία μαζί του.
Βέβαια, με κριτική και αντικειμενική ματιά, οφείλουμε να αναδείξουμε και τις
αδυναμίες του προγράμματος, για να ακολουθήσουν προτάσεις και εξεύρεση ιδεών
για τη λύση τους. Οι αδυναμίες εντοπίζονται κυρίως στον τρόπο που υλοποιείται το
πρόγραμμα ένταξης των ψυχολόγων με κοινωφελή χαρακτήρα. Έχουμε να κάνουμε
με ένα πρόγραμμα χρονικά προκαθορισμένο διάρκειας 5 μηνών. Τα ζητήματα που
ανακύπτουν έχουν να κάνουν με το πώς εγκαθιδρύεται μια σχέση με τους
αποδέκτες των υπηρεσιών που καλείται να προσφέρει, όταν λήγει πολύ γρήγορα,
διεξάγεται στα μέσα της χρονιάς και οι αποδέκτες (γονείς και δάσκαλοι) γνωρίζουν
ότι θα λήξει.
Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα που αναπτύχθηκε στα σχολεία του Δήμου Εορδαίας,
δεν έχει γίνει η οποιαδήποτε αξιολόγηση των παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν ή
έλεγχος για την αποτελεσματικότητά τους. Επίσης, υποθέσεις έμειναν ανοιχτές γιατί
έληξε η σχολική χρονιά και γιατί μαζί με αυτήν έληξε και η σύμβαση της
Ψυχολόγου, χωρίς να υπάρχει ενδεχόμενο ή δυνατότητα ανανέωσης. Και φυσικά
για την επόμενη χρονιά είτε δε θα υπάρχουν προσλήψεις στο συγκεκριμένο τομέα
είτε θα υπάρξει η επάνδρωση των θέσεων με εντελώς καινούρια πρόσωπα, που θα
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πρέπει να αφιερώσουν εκ νέου χρόνο για τη γνωριμία και την δημιουργία σχέσεων
στη σχολική κοινότητα.
Συνεχίζοντας, με το καθηκοντολόγιο, το οποίο ορίζει «Ψυχοεκπαιδευτική και
Ψυχοκοινωνική αξιολόγηση του μαθητή και των αναγκών του», προκύπτει το
ερώτημα τι εργαλεία δίνονται στον Ψυχολόγο για να τα αξιοποιήσει, αλλά και να
τον βοηθήσουν στο έργο του.
Τέλος, αλλά όχι με λιγότερη σημασία, αναγνωρίζουμε τις αδυναμίες στη θεωρητική
κατάρτιση και εμπειρία της Ψυχολόγου, καθώς δεν προέρχεται από τον κλάδο της
Σχολικής Ψυχολογίας, κάτι που απαιτούσε τη συνεχή εποπτεία και συνεργασία,
ιδίως όταν οι παρεμβάσεις αφορούσαν την πορεία ενός μαθητή και την παραπομπή
σε εξειδικευμένο προσωπικό και δομές του νομού Κοζάνης, όταν κρινόταν ότι
χρειάζεται μια συστηματική παρακολούθηση με θεραπευτικό χαρακτήρα.
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Η συμβολή του Σχολικού Συμβούλου στην διαμόρφωση σχολικού
κλίματος
Μπούσιος Κωνσταντίνος,
Σχολικός Σύμβουλος 1ης εκπαιδευτικής περιφέρειας Π.Ε Πρέβεζας.
kostasbousios@yahoo.gr
Περίληψη
Το σχολικό κλίμα αν και δύσκολα ορίζεται αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό της
σχολικής μονάδας. Ταυτοποιεί το σχολείο και αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα
της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού οργανισμού.
Οι βασικοί παράγοντες που το επηρεάζουν είναι : α) Η δομή , β) Το μέγεθος, γ) Το
εξωτερικό περιβάλλον, δ) Οι ατομικές διαφορές των ανθρώπων. Βασικές
παράμετροι που βοηθούν στην ανάπτυξη ενός θετικού σχολικού κλίματος είναι η
επικοινωνία, η συνεργασία, η οργάνωση και διοίκηση του σχολείου και οι μαθητές.
Τα σχολεία χρειάζονται πολλούς ηγέτες σε όλα τα επίπεδα .
Ιδιαίτερα χρήσιμος και ουσιαστικός θα πρέπει να αποδειχτεί ο Σχολικός Σύμβουλος
στην συνδιαμόρφωση θετικού σχολικού κλίματος. βάση το θεσμικό πλαίσιο (Ν.
1566/85, Ν. 2525/97, Π.Δ. 224/84, Π.Δ. 320/93, κ.α) «ο Σχολικός Σύμβουλος πρέπει
να τρέφει σεβασμό προς την προσωπικότητα του εκπαιδευτικού, να διαπνέεται από
δημοκρατικά ιδεώδη, να διέπεται από πνεύμα συνεργασίας και κατανόησης στο
χώρο του σχολείου και να επιδιώκει στενές διαπροσωπικές σχέσεις με όλους τους
παράγοντες της αγωγής του νέου» και να συνεργάζεται για τη δημιουργία θετικού
κλίματος στα σχολεία.
Εισαγωγή
Στην παρούσα εργασία προσπαθούμε να απαντήσουμε στα παρακάτω ερωτήματα .
Τι εννοούμε λέγοντας σχολικό κλίμα και ποιοι παράγοντες το καθορίζουν ;
Τι εννοούμε λέγοντας συλλογική άσκηση σχολικής ηγεσίας ;
Πώς ο σχολικός Σύμβουλος θα γίνει συνδιαμορφωτής θετικού σχολικού κλίματος;
Σχολικό κλίμα
Η έννοια του σχολικού κλίματος περιλαμβάνει αόρατα, συμβολικά στοιχεία όπως
είναι οι αξίες, φιλοσοφίες και ιδεολογίες αλλά και ορατά στοιχεία όπως είναι τα
προγράμματα, οι σκοποί του οργανισμού και η δομή του. Είναι θα λέγαμε μια σειρά
εσωτερικών χαρακτηριστικών που βοηθούν να ξεχωρίσει το ένα σχολείο από το
άλλο (Πασιαρδή, 2001: 25).
Το σχολικό κλίμα θεωρείται για τη σχολική μονάδα ό,τι η προσωπικότητα για τον
άνθρωπο. Είναι η συγκεκριμένη ζωή που δίνουν στους απρόσωπους θεσμικούς
κανόνες του σχολείου οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές με τις διαπροσωπικές τους
σχέσεις (Καψάλης, 2005:15).

-208-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων

Σύμφωνα με τους Emmons, Comer, & Haynes (1996) (η άποψή τους στους Brand et
al, 2003) , το σχολικό κλίμα ορίζεται ως οι κοινές αντιλήψεις, αξίες και στάσεις που
διαμορφώνουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μαθητών, των δασκάλων και του
διοικητικού προσωπικού και θέτουν τις παραμέτρους για μια αποδεκτή
συμπεριφορά και τις νόρμες του σχολείου.
Σύμφωνα με άλλη διατύπωση, ως κλίμα της σχολικής μονάδας ορίζεται «η
ατμόσφαιρα που επικρατεί σε κάθε εκπαιδευτήριο, σχετίζεται άμεσα με τα άτομα
που εμπλέκονται σε αυτό και αποτελεί τη βάση για προβλέψεις εκπαιδευτικών
αποτελεσμάτων» (Sergiovanni & Starratt, 1998: 177). Υποστηρίζεται επίσης συχνά
ότι το σχολικό κλίμα είναι ένα υποσύνολο της κουλτούρας. Ως κουλτούρα λογίζεται
το σύνολο των χαρακτηριστικών που είναι αποδεκτά από όλα τα μέλη μιας σχολικής
μονάδας και τα οποία χαρακτηριστικά δένουν τα μέλη μεταξύ τους αλλά
ταυτόχρονα τα διαφοροποιούν από αυτά μιας άλλης σχολικής μονάδας.
Σύμφωνα όμως με άλλους, η κουλτούρα είναι ένας από τους παράγοντες που
επηρεάζουν το κλίμα και συνεπώς και την αποτελεσματικότητα της σχολικής
μονάδας (Πασιαρδή, 2001: 27).
Άλλοι πάλι συγγραφείς θεωρούν το σχολικό κλίμα ως μια διαρκή ποιότητα του
σχολικού περιβάλλοντος, η οποία βιώνεται από μαθητές και δασκάλους, επηρεάζει
τη συμπεριφορά τους και βασίζεται στις συλλογικές αντιλήψεις που αυτοί (μαθητές
και δάσκαλοι) σχηματίζουν για τη συμπεριφορά στο σχολείο τους (Βλ. Hoy W.Miskel C., άποψή τους στους Μαρούδας και Μπελαδάκης, 2006: 28).
Η μετεωρολογική μεταφορά του «κλίματος» είναι κατάλληλη για διάφορους
λόγους. Καταρχήν, η κατάσταση που δηλώνεται με τον όρο «κλίμα» είναι δύσκολη
στο να
οριστεί, απατηλή στο να μετρηθεί και παρόλα αυτά άμεσα αναγνωρίσιμη, όταν
βιωθεί. Επιπλέον, αυτό το χαρακτηριστικό περιβάλλον του κοινωνικού γίγνεσθαι
είναι διεισδυτικό και –όπως το φυσικό κλίμα- μπορεί να αλλάξει, να κριθεί ως
ευχάριστο ή δυσάρεστο και να επηρεάσει οποιονδήποτε βρίσκεται υπό την
επίδρασή του (Evans et all, 2009:131-132).
Το θετικό σχολικό κλίμα έχει θετική επίδραση τόσο στη μάθηση όσο και στις
σχέσεις εκπαιδευτικών και μαθητών και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση τόσο
της παραγωγικότητας όσο και της αποτελεσματικότητας του σχολείου (Πασιαρδή,
2001: 35). Έχει αναγνωριστεί ως μια σημαντική συνιστώσα των επιτυχημένων και
αποτελεσματικών σχολείων (Brand et al, 2003).
Στα αποτελεσματικά σχολεία επικρατεί κλίμα αισιοδοξίας και ευφορίας. Αυτό
βοηθά τόσο τους εκπαιδευτικούς στη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας όσο
και τους μαθητές στην αποδοχή της διαδικασίας της μάθησης. Αποτέλεσμα είναι η
δημιουργία τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στους μαθητές της αίσθησης της
αποδοτικότητας και της επίτευξης των εκπαιδευτικών στόχων (Πασιαρδή, 2001: 37).
Τα παραπάνω επιτυγχάνονται με τη χρήση από τη μεριά των εκπαιδευτικών μιας
ποικιλίας από διδακτικό υλικό, διδακτικές μεθόδους, διδακτικά βιβλία και άλλα
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μέσα. Βασίζονται στη διδακτική αρχή της ατομικότητας, η οποία ξεκινά από το
γεγονός ότι κάθε μαθητής μαθαίνει με διαφορετικό τρόπο και ρυθμό και γι’ αυτό
γίνεται προσπάθεια μέσα από την ποικιλία μεθόδων και μέσων να καλυφθούν κατά
το δυνατόν οι ατομικές ανάγκες των μαθητών. Η μαθητοκεντρική φύση της
διδασκαλίας υποστηρίζεται και από τη δημιουργία κλίματος φιλίας και συνεργασίας
μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων. Αυτή η εμπιστοσύνη που χτίζεται μεταξύ
τους, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας αλλά και σε εξωσχολικές
δραστηριότητες, συνεισφέρει πολύ στη σχολική επιτυχία του κάθε μαθητή
(Πασιαρδή, 2001: 39).
Βασικές παράμετροι του σχολικού κλίματος.
Κατά τον Σαΐτη (2002:135-138) οι παράγοντες που επηρεάζουν το σχολικό κλίμα
είναι οι ακόλουθοι:
α) Η δομή: Όταν η δομή και οργάνωση ενός οργανισμού δεν είναι ασφυκτική, τότε
και η εργασία που ανατίθεται στο άτομο από τον οργανισμό δεν είναι αυστηρά
τυποποιημένη και το εργασιακό κλίμα γίνεται καλύτερο. Και αυτό, διότι η παροχή
αυτονομίας και ελευθερίας βούλησης στον εκπαιδευτικό καθώς και η επίδειξη
ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του εκπαιδευτικού από την πλευρά της διοίκησης,
καθιστούν ευνοϊκότερο το εργασιακό περιβάλλον.
β) Το μέγεθος: Το μέγεθος της σχολικής μονάδας αποτελεί σημαντικό παράγοντα
που επηρεάζει το κλίμα αυτής. Πιο συγκεκριμένα, στις μικρές σχολικές μονάδες
επικρατεί πιο ανοικτό κλίμα σε σύγκριση με τα μεγάλα σχολεία.
γ) Το εξωτερικό περιβάλλον: Όταν λέμε εξωτερικό περιβάλλον εννοούμε το
οικονομικό, τεχνολογικό κ.α.
δ) Οι ατομικές διαφορές των ανθρώπων: Το σχολείο ως οργανισμός απαρτίζεται
από διαφορετικά άτομα, όσον αφορά τόσο στους εργαζόμενους όσο και στους
εκπαιδευόμενους. Οι διαφορές έγκεινται στο γένος, την ηλικία, τη μόρφωση, τα
χρόνια υπηρεσίας, στις φιλοδοξίες, τα ενδιαφέροντα, τις μαθησιακές δυσκολίες ή
δεξιότητες. Οι ψυχικές διαθέσεις των ατόμων αυτών μέσα στο σχολείο επιδρούν
αντίστοιχα στο κλίμα που επικρατεί. Οι ψυχικές επιθυμίες εκπαιδευτικών και
εκπαιδευομένων διαμορφώνουν και το εκάστοτε σχολικό κλίμα.
Σύμφωνα με άλλους ερευνητές, οι βασικές παράμετροι που βοηθούν στην
ανάπτυξη ενός θετικού σχολικού κλίματος είναι επίσης τέσσερεις αλλά
διαφορετικοί από τους παραπάνω. Αυτές είναι η επικοινωνία, η συνεργασία, η
οργάνωση και διοίκηση του σχολείου και οι μαθητές.
Σε ένα σχολείο στο οποίο επικρατεί θετικό κλίμα η επικοινωνία μεταξύ των
εκπαιδευτικών είναι ανοιχτή . Επιπλέον, επικρατεί πνεύμα συναδελφικότητας και
συνεργασίας μεταξύ των μελών του προσωπικού και μεταξύ προσωπικού και
διευθυντή, με στόχο την επίτευξη των στόχων του σχολείου και τη βελτίωση της
προόδου των μαθητών. Η φιλική επικοινωνία και συνεργασία χαρακτηρίζει και τις
σχέσεις των εκπαιδευτικών με τους μαθητές. Τέλος, προτιμάται ο συμμετοχικός και
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δημοκρατικός τρόπος τόσο στη λήψη αποφάσεων όσο και στην επίλυση των
προβλημάτων και των διαφορών που ανακύπτουν.
Έτσι βλέπουμε ότι υπάρχει άμεση σχέση ανάμεσα στο κλίμα και στην
αποδοτικότητα του σχολείου. Η πραγματική δύναμη του θετικού σχολικού κλίματος
είναι ότι δημιουργεί μέσα στα σχολεία ευχάριστα συναισθήματα, τα οποία
επηρεάζουν θετικά την ψυχική διάθεση των εκπαιδευτικών, αναφορικά με την
εκτέλεση των καθηκόντων τους, αλλά και τη γενικότερη επίδοση των μαθητών τους
και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα σχολεία αυτά να είναι περισσότερο αποδοτικά.
Αντίθετα, το καταθλιπτικό και απωθητικό κλίμα δημιουργεί αισθήματα φθοράς και
απογοήτευσης, επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα εργασίας που προσφέρει ο
εκπαιδευτικός και, κατά συνέπεια, ελαχιστοποιεί την αποτελεσματικότητα της
σχολικής μονάδας (Μαρούδας και Μπελαδάκης, 2006: 29).
Συλλογική άσκηση σχολικής ηγεσίας
Η απόδοση ενός σαφούς ορισμού της εκπαιδευτικής ηγεσίας οδηγεί σε
επικαλυπτόμενους ή συναγωνιζόμενους προσδιορισμούς (Harris, 2004. Muijs &
Harris, 2007).
Η «εκπαιδευτική συλλογική ηγεσία» περιλαμβάνει διαχειριστικά ζητήματα,
συντονισμένες σχολικές δραστηριότητες, συνεργατική σχολική κουλτούρα, έρευνα,
διαρκή επιμόρφωση, κοινό σχολικό όραμα, προώθηση της δημιουργικότητας και
των πρωτοβουλιών των εκπαιδευτικών, με βασική αρχή τη δημοκρατία και τη
συνεργασία τόσο ως σκοπό όσο και ως μέθοδο (Moos & Huber, 2007).
Επιπρόσθετα, παρόλο που η διάκριση μεταξύ των εννοιών «διοίκηση» και
«διαχείριση» είναι δύσκολη, η διοίκηση του σχολείου αποσκοπεί στην ανάπτυξη,
στην καλλιέργεια, στο όραμά του, ενώ η διαχείριση στην εύρυθμη λειτουργία του
(Harris, Day & Hadfield, 2003).
Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές αντιλήψεις για τη σχολική ηγεσία, η άσκηση
ηγεσίας από τους εκπαιδευτικούς ενός σχολείου χαρακτηρίζεται ως ένας τύπος
συλλογικής ηγεσίας και αμοιβαίας συνεργασίας, στην οποία οι εκπαιδευτικοί
αναπτύσσουν πραγματογνωμοσύνη δουλεύοντας συλλογικά και αλληλεπιδρώντας
μεταξύ τους αλλά και με το περιβάλλον τους. Σηματοδοτεί πολλαπλές πηγές
καθοδήγησης (Harris, 2004), έχει θετικές επιδράσεις στην παιδαγωγική, στην
εκπαιδευτική ποιότητα και στη σχολική κουλτούρα (Veugelers & Vedder, 2003).
Σημαντικό παράγοντα για την ενδυνάμωση του σύγχρονου σχολείου δεν αποτελεί
τόσο η αποτελεσματική άσκηση σχολικής ηγεσίας αλλά η άσκηση βιώσιμης
αποτελεσματικής ηγεσίας, μιας ηγεσίας δηλαδή, που δίνει έμφαση στη διαδοχή της
(Tam & Cheng, 2007).
Θεωρείται αναγκαία η ύπαρξη ηγετών σε πολλά επίπεδα, ακριβώς επειδή ένας
οργανισμός, όπως το σχολείο, δε μπορεί να ακμάζει με τις ενέργειες του
επικεφαλής διοικητή. Πρόκειται για την αποκαλούμενη συνάφεια στην ηγεσία. Η
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βιωσιμότητα της ηγεσίας εξαρτάται από πολλούς ηγέτες και η ποιότητα της ηγεσίας
πρέπει να επιτυγχάνεται από πολλούς εμπλεκόμενους φορείς (Fullan, 2002).
Επομένως, τα σχολεία χρειάζονται πολλούς ηγέτες σε όλα τα επίπεδα. Η σχολική
ηγεσία έχει μεγαλύτερη επιρροή, όταν είναι ευρέως κατανεμημένη μεταξύ του
εκπαιδευτικού προσωπικού (Hartley, 2007).
Ο Σχολικός Σύμβουλος συνδιαμορφωτής του σχολικού κλίματος
Τα καθήκοντα των Σχολικών Συμβούλων όπως αυτά διαμορφώνονται με το Ν.
1304/82, το Π.Δ. 214/84 (ΦΕΚ 77 Α/ 29-5-84), το Ν. 2525/97 και την υπ’ αριθμ. Φ.
353.1./324/105657/Δ1 (ΦΕΚ 1340 τεύχος Β΄/16-10-2002) υπουργική απόφαση είναι
σε γενικές γραμμές η επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση και υποστήριξη
των εκπαιδευτικών μιας περιφέρειας, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και η
ενθάρρυνσή τους σε κάθε προσπάθεια για επιστημονική έρευνα στην εκπαίδευση.
Όμως, η ενάσκηση των καθηκόντων τους – όπως δείχνει η καθημερινή εκπαιδευτική
πρακτική γίνεται με τρόπο συγκεντρωτικό και αποτελούν απλούς διεκπεραιωτές της
επίσημης εκπαιδευτικής πολιτικής (Δανιηλίδου Ν., 2005) με αποτέλεσμα ο θεσμός
του Σχολικού Συμβούλου να μην έχει αποκτήσει ποτέ ουσιαστικές αρμοδιότητες,
αφού και η ίδια πολιτική ηγεσία δεν τον υποστήριξε, τουναντίον μάλιστα τον
υπονόμευσε με τον τρόπο της και ο Σχολικός Σύμβουλος για τους περισσότερους
εκπαιδευτικούς έφτασε να συμβολίζει ένα πρόσωπο που ταυτίζεται με την
αξιολόγησή τους (Ανδρέου Α., Παπακωνσταντίνου Π., 1994) κι όχι ένας
συνδιαμορφωτής της εκπαιδευτικής έρευνας και πραγματικότητας.
Έτσι, λοιπόν, ο Σχολικός Σύμβουλος ως ηγετικό στέλεχος της εκπαίδευσης με την
καθημερινή δράση και πρακτική του οφείλει να επιδιώκει την δημιουργία και την
διατήρηση ενός δυναμικού περιβάλλοντος εργασίας, στο οποίο οι εργαζόμενοι
συνεργάζονται αποτελεσματικά, για την επίτευξη των στόχων της ομάδας και κατ΄
επέκταση του οργανισμού. Σε όλη αυτή την διαδικασία καθημερινής
αλληλεπίδρασης με το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον, ο Σχολικός Σύμβουλος,
βρίσκεται αντιμέτωπος με καταστάσεις ή προβλήματα, που απαιτούν την άμεση
επίλυση και την λήψη, συχνά σοβαρών αποφάσεων. Έτσι οφείλει να ενθαρρύνει
τους υφισταμένους του να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες στον προσδιορισμό και
την επίλυση προβλημάτων. Με αυτό τον τρόπο ασκεί ρόλο υποστήριξης και όχι
ελέγχου ενώ ταυτόχρονα τα μέλη του οργανισμού αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους
και δεν είναι παθητικοί δέκτες αποφάσεων και ενεργειών.
Πρώτο του μέλημα πρέπει να είναι ικανό να αναπτύξει κλίμα εμπιστοσύνης
ανάμεσα στον εαυτό του και το προσωπικό των σχολείων της αρμοδιότητάς του.
Χωρίς την διαμόρφωση εμπιστευτικού κλίματος, είναι αδύνατο να αναπτυχθεί
ανοιχτή και ειλικρινής επικοινωνία ανάμεσα στους δύο και να επιτευχθεί η
περαιτέρω συνεργασία. Οι δεξιότητες αυτές αφορούν την αίσθηση κατανόησης και
αποδοχής, την αυτογνωσία, τη γνωριμία του άλλου, την καταπολέμηση των
στερεοτύπων, την ενεργητική ακρόαση, την ενσυναίσθηση, τη διαχείριση των
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συγκρούσεων, το χειρισμό της μη λεκτικής επικοινωνίας. Οι αποτελεσματικοί ηγέτες
κινητοποιούν το προσωπικό του οργανισμού που διοικούν «μιλώντας» στο
συναίσθημά του, δρώντας ως συναισθηματικοί καθοδηγητές της ομάδας. Η
στρατηγική τους έχει συντονισμό και εναρμόνιση, ενθουσιασμό και πάθος για
συνεχή βελτίωση. Η παρακίνηση του προσωπικού οφείλει να είναι συστηματική και
να βασίζεται στον σεβασμό, στην αναγνώριση της εργασίας και των επιτεύξεών του,
στην ανοικτή επικοινωνία, στη σωστή διαχείριση, κατανόηση και ικανοποίηση των
αναγκών του. ( Πασιαρδής Π., 2004)
Ο Σχολικός Σύμβουλος στα πλαίσια ενός περιβάλλοντος εμπιστευτικότητας,
αποδοχής και ειλικρινούς ενδιαφέροντος θα πρέπει να συνεργαστεί για τη
δημιουργία ενός συνολικού σχεδιασμού – προγραμματισμού της σχολικής μονάδας.
Ένα σημαντικό στοιχείο με το οποίο πρέπει, λογικά, να ξεκινά ένας πετυχημένος
σχεδιασμός-προγραμματισμός είναι:
• Η διαγνωστική αξιολόγηση:
Προηγείται πάντα της υλοποίησης του σχεδιασμού-προγραμματισμού. Πρόκειται
για μια εσωτερική και μια εξωτερική διαγνωστική αξιολόγηση σε σχέση με την
ιδιαίτερη θέση και την ιστορία της εκπαιδευτικής μονάδας, σε σχέση με τους
εθνικούς και περιφερειακούς της προσανατολισμούς, σε σχέση με τις προοπτικές
της. Είναι μια μορφή αξιολόγησης που θα εντοπίζει τα δυνατά και τα αδύνατα
σημεία της μονάδας και θα υλοποιείται από έναν ειδικό, συμμετοχικό μηχανισμό.
Ωστόσο, αυτή η αξιολόγηση δεν είναι, για πολλούς, υποχρεωτική.
Χωρίς να θεωρούμε την υλοποίηση του σχεδιασμού-προγραμματισμού της
εκπαιδευτικής μονάδας σαν μια διαδικασία μονολιθική, μπορούμε να δεχτούμε ότι
αυτή είναι απόρροια μιας συνολικής πορείας που συγκροτείται από κάποια
υποχρεωτικά βήματα. Τέτοια είναι:
- μια ιστορική θεώρηση της εκπαιδευτικής μονάδας που επιτρέπει να διακρίνουμε
τις αξίες της,
- μια προκαταρτική διαγνωστική αξιολόγηση (δυνατά σημεία / αδύνατα σημεία) της
εσωτερικής και εξωτερικής κατάστασης της εκπαιδευτικής μονάδας,
- μια καταγραφή των εθνικών και περιφερειακών προδιαγραφών, που καλύπτονται
από την εκπαιδευτική μονάδα,
- μια προσπάθεια πρόγνωσης και πρόβλεψης,
- μια συγκρότηση ειδικού μηχανισμού που θα συμμετέχει στην υλοποίηση (ομάδες
εργασίας, επιτροπή καθοδήγησης –συντονισμού, …) και θα γνωμοδοτεί για
διάφορα θέματα,
- μια σύσταση μέτρων παρακολούθησης, καθοδήγησης και αξιολόγησης.
Απαραίτητη προϋπόθεση για έναν επιτυχημένο προγραμματισμό είναι η συμμετοχή
των εκπαιδευτικών και τον εκπροσώπων όλων των εμπλεκομένων οργάνων στη
διατύπωση των στόχων, στην εκτίμηση της κατάστασης και στη λήψη αποφάσεων.
Ο ορθολογικός προγραμματισμός σε συνδυασμό με μια συμμετοχική διαδικασία
λήψης αποφάσεων έχει σαν αποτέλεσμα την αναβάθμιση της ποιότητας του
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εκπαιδευτικού έργου τη διευκόλυνση της αξιολόγησής του και την ανάπτυξη του
(Αθανασούλα – Ρέππα Α., 1999).
Η συμμετοχή στη διοίκηση της σχολικής μονάδας προσφέρει στον εκπαιδευτικό τη
δυνατότητα να ελέγχει πραγματικά το έργο του και να συμβάλλει υπεύθυνα στο
σχεδιασμό και την υλοποίησή του δίνοντας του έτσι ένα αίσθημα αυτονομίας. Η
συμμετοχική συμφωνία τόσο στους βραχυπρόθεσμους όσο και στους
μακροπρόθεσμους στόχους της σχολικής μονάδας βελτιώνει γενικότερα το κλίμα
των ανθρωπίνων σχέσεων μέσα στον εκπαιδευτικό οργανισμό. (Ξυροτύρη –
Κουφίδου Στ. ,2003 ).
Συμπέρασμα
Ο Σχολικός Σύμβουλος ασκώντας το θεσμικό του ρόλο οφείλει να συνεργαστεί με
όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας , ώστε να συνδιαμορφώσουν το κατάλληλο
σχολικό κλίμα, που θα συμβάλλει τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα
στην ποιοτική και αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας.
ο Σχολικός Σύμβουλος ως ηγετικό στέλεχος της εκπαίδευσης με την καθημερινή
δράση και πρακτική του οφείλει να επιδιώκει την δημιουργία και την διατήρηση
ενός δυναμικού περιβάλλοντος εργασίας, στο οποίο οι εργαζόμενοι συνεργάζονται
αποτελεσματικά, για την επίτευξη των στόχων της ομάδας και κατ΄ επέκταση του
οργανισμού.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η τέχνη διέπει όλες τις περιοχές του αναλυτικού προγράμματος σπουδών του
νηπιαγωγείου αφού επιτρέπει στα παιδιά να αναπαριστούν συμβολικά τον κόσμο
που τα περιβάλλει (Ντολιοπούλου, 1999). Αυτή η απεικόνιση σηματοδοτεί και
ποικίλες μεταβάσεις, από την «προσωπική» παρατήρηση στην «κοινωνική» έκθεση,
από την ιδέα στο σύμβολο,από το «Εγώ» στο «Εμείς».
Έαν το ζητούμενο λοιπόν,για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, είναι μια επιτυχημένη
προασαρμογή στη σχολική πραγματικότητα, οι μεταβάσεις αυτές πρέπει
ενισχύονται και από το νηπιαγωγείο αλλά κυρίως από τους γονείς
(Mπιρμπίλη,2011).
Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε μια συνεργατική έρευνα-δράσης.Τη
σχολική χρονιά 2013-14 στο 5ο Νηπιαγωγείο Σαλαμίνας πραγματοποιήθηκε το
πρόγραμμα «Με χρώμα και πινέλο» φτιάχνω έναν κόσμο άλλο», το οποίο
επιλέχτηκε και χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Ι. Λάτση, στο πλαίσιο του
προγράμματος «Μαθαίνουμε παρέα».
Σκοπός του προγράμματος ήταν μέσα από εργαστήρια συνεκπαίδευσης γονεώνπαιδιών με αφορμή τους σουρεαλιστές ζωγράφους, οι γονείς να ανακαλέσουν δικές
τους σχολικές εμπειρίες και να κατανοήσουν τις δυσκολίες των παιδιών τους, ενώ
ταυτόχρονα εξοικειώνονταν με παιγνιώδεις και συνεργατικές πρακτικές μάθησης.
Το νηπιαγωγείο έγινε μια έκθεση ζωγραφικής όπου η αφηρημένη γνώση
μετατράπηκε σε καθημερινή πραγματικότητα, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για
ένα «ανοιχτό» σχολείο.
Λέξεις –κλειδιά: Συνεργασία, συνεκπαίδευση, ενσυναίσθηση, τέχνη.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η τέχνη στο νηπιαγωγείο.
Στον Οδηγό Νηπιαγωγού (Δαφέρμου Χ,Κουλούρη Π,Μπασαγιάννη Ε.2006) στο
κεφάλαιο που αφορά την δημιουργία-έκφραση γίνεται συστηματική και εκτεταμένη
αναφορά στην παιδαγωγική αξιοποίηση της τέχνης. Ακολουθώντας τη λογική της
διαθεματικής προσέγγισης προτείνεται: «οι καλλιτεχνικές δραστηριότητες» να
διαπλέκονται μεταξύ τους» καθώς και ότι «βασικός στόχος συμμετοχής των
παιδιών σε εικαστικές δραστηριότητες είναι κυρίως η διαδικασία και όχι το
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αισθητικό τους αποτέλεσμα». Η τέχνη συνδέεται με όλες τις περιοχές του
προγράμματος σπουδών (Ντολιοπούλου, 2003) αφού επιτρέπει στα παιδιά να
«διερευνούν δυνατότητες, να γεννούν ιδέες και να τους δίνουν μορφή, να δομούν
και να αναδομούν νοήματα, να εμπλουτίζουν τα εκφραστικά τους μέσα καθώς και
να το χρησιμοποιούν συμβολικά ως τρόπο αναπαράστασης, ισοδύναμο της
γραφής».
Στο νέο προτεινόμενο αναλυτικό πρόγραμμα (Μπιρμπίλη, 2014), που είχε
πειραματική εφαρμογή στα νηπιαγωγεία, η τέχνη αποτελεί ξεχωριστή μαθησιακή
περιοχή, η οποία διαπλέκεται μεν με τις υπόλοιπες μαθησιακές περιοχές (σύνδεση
με φυσικές επιστήμες, γλώσσα, μαθηματικά) αλλά διατηρεί και την αυτονομία της,
δίνοντας έμφαση κυρίως στον κοινωνικό της χαρακτήρα. «Ο πολιτισμός με την κοινή
χρήση του όρου συνήθως αναφέρεται στις κοινωνικές πρακτικές μια ομάδας
ανθρώπων. Συχνά όμως ο όρος συνδέεται άμεσα με τις τέχνες, οι οποίες γίνονται
αντιληπτές ως κεντρικό και ενιαίο πεδίο πολιτισμού, χάρη στο οποίο ενισχύεται ο
συνεχής διάλογος μεταξύ της κοινωνικής και ατομικής συνείδησης».
Τίθεται επίσης το θέμα της διδακτικής της τέχνης (αναγνώριση έργων, περιόδων,
τεχνικών, χρησιμοποίηση ορολογίας το οποίο διαφοροποιείται συγκριτικά προς το
ΔΕΠΠΣ ως προς το κομμάτι του πειραματισμού και της ελεύθερης έκφρασης. Ο Κεν
Ρόμπινσον αναφέρει σχετικά (Ρόμπινσον,1999): «Ο ρόλος του δασκάλου στις τέχνες
είναι ζωτικός και περίπλοκος. Καθήκον του δεν είναι απλώς να επιτρέψει να συμβεί
οτιδήποτε στο όνομα της προσωπικής έκφρασης ή της δημιουργικότητας. Ούτε
βεβαίως είναι να επιβάλλει άκαμπτες δομές ιδεών και μεθόδων. Είναι ανάγκη να
επιτευχθεί μια λεπτή ισορροπία μεταξύ ελευθερίας και αυθεντίας...».
Η πρακτικές εφαρμογές της τέχνης εμπλέκουν την παρατήρηση, την ανάλυση και
την «αξιολόγηση» της προσωπικής και της κοινωνικής εμπειρίας και άρα
λειτουργούν συνδετικά μεταξύ του «εγώ» και του «εμείς». Δημιουργούν
ταυτόχρονα ένα ευέλικτό πλαίσιο έκφρασης και έκθεσης όπου ο καθένας επιλέγει
τη δική του «γλώσσα», τα δικά του συμβολικά μέσα, συναισθήματα, ιδέες και
διαμορφώνει το δικό του «συντακτικό» του κόσμου (Ρόμπινσον, 1999) Εκτός όμως
την «συμβολική» ανάγνωση της τέχνης και την σύνδεση με την πολιτισμική
ανάπτυξη των παιδιών, υπάρχει και το κομμάτι της ακαδημαικής ανάπτυξης.
Πλήθος μελετών έχουν αποδείξει την επίδραση των τεχνών στην
«αποκωδικοποίηση» και κατάκτηση συμβατικών συστημάτων «γλώσσας», όπως
είναι τα γράμματα και τα μαθηματικά (Θεοδότου, 2012 ).
Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ
Τη σχολική χρονιά 2010-2011 οι κ. Χριστοδούλου-Γκλιάου Νικολέττα (σύμβουλου Α΄
ΥΠΕΠΘΑ) και Μπιρμπίλη Μαρία (Επίκουρη καθηγήτρια ΑΠΘ) σε συνεργασία με τις
σχολικές συμβούλους Προσχολικής Αγωγής κ. Κουτή Μαρία, Μουσιάδου Νικολέττα
και Καμπέρη Έλενα σχεδίασαν ένα ερευνητικό πρόγραμμα που αφορούσε τρόπους
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διερεύνησης και προώθησης του τρόπου συνεργασίας σχολείου-οικογένειας
(Χριστοδούλου Γκλιάου Ν, Κουτή,Μ. Μπιρμπίλη Μ,2013)
Στην έρευνα δράσης συμμετείχαν 15 νηπιαγωγεία από τις περιφέρειες Πειραιά,
Θεσσαλονίκης και Καβάλας και στόχος ήταν η διαμόρφωση εκ μέρους των
εκπαιδευτικών μιας επιστημονικής άποψης για το τι σημαίνει συνεργασία και την
ανάπτυξη πρακτικών, που την ενθαρρύνουν (Κουτή Μ, Μπούτση Μ, Ματσιορόκου
2013)
Οι διεθνείς έρευνες αποδειχνύουν ότι υπάρχει στενός συσχετισμός μεταξύ
συνεργασίας γονέων και εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας με την υψηλή επιδόση
στον ακαδημαικό τομέα και τη θετική στάση των παιδιών απέναντι στη μάθηση
(Ginsburg & Golbeck, 2004). Επιπλέον οι γονείς μαθαίνουν να υποστηρίζουν με
ποικίλους τρόπους τη μάθηση των παιδιών τους (εμπλοκή σε αναγνωστικές
δραστηριότητες με παιγνιώδη τρόπο, διατύπωση ανοιχτών ερωτήσεων κτλ)
συνεχίζοντας την μάθηση του σχολείου στο σπίτι ενώ οι εκπαιδευτικοί ερχόμενοι σε
επαφή με το οικογενειακό πλαίσιο των μαθητών τους αξιοποιούν τις πληροφορίες,
διαμορφώνοντας κατάλληλα περιβάλλοντα μάθησης (Κουτή Μ, & Ποταμιάνου Α..
2010).
Ο σχεδιασμός του προγράμματος βασίστηκε στην τυπολογία Epstein (1996),η οποία
αναφέρει πέντε είδη συνεργασίας: γονεϊκή, επικοινωνιακή, εθελοντική, συμμετοχή
των γονέων στις μαθησιακές και αναπτυξιακές δραστηριότητες στο σπίτι,
συνεργασία τους με την κοινότητα για την παροχή καλύτερων εκπαιδευτικών
προγραμμάτων και ενίσχυση οικογενειακών πρακτικών ( Εpstein 1996 ).
Οι Martin, Ranson &Tall (1997) περιγράφουν με λεπτομέρεια στο μοντέλο τους τον
τρόπο με τον οποίο η «εμπλοκή των γονέων μετατρέπεται σε συμμετοχή». Η σχέση
αυτή ξεκινάει αρχικά με την παθητική στάση, περνάει από το στάδιο της συνδρομής
των γονέων μέσω πληροφοριών στο έργο του δασκάλου, για να φτάσει στο τελικό
στάδιο της συνεργασίας, όπου οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί από κοινού
καταρτίζουν προγράμματα, συνεισφέρουν ισότιμα όσον αφορά την αποδοχή της
γνώσης που φέρουν και συναποφασίζουν για θέματα που αφορούν την ανάπτυξη
του σχολείου.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Έχοντας συμμετάσχει στο παραπάνω πρόγραμμα και με αφορμή τα ερευνητικά
δεδομένα που προέκευψαν, (Κουτή Μ, Μπούτση Μ, Ματσιορόκου 2013), το 5ο
Νηπιαγωγείο Σαλαμίνας υλοποίησε τη σχολική χρονιά 2013-14 το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα «Με χρώμα και πινέλο φτιάχνω έναν κόσμο άλλον». Το πρόγραμμα
χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Λάτση και εντάχθηκε στο πλαίσιο του
προγράμματος «Μαθαίνουμε παρέα», που αφορούσε την Α/θμια Εκπαίδευση
Η μεθοδολογία που επιλέχτηκε ήταν η έρευνα-δράσης, καθώς σύμφωνα με τον
Elliot (1991) η συγκεκριμένη μεθοδολογία επιτρέπει την μελέτη μιας κοινωνικήςεκπαιδευτικής κατάστασης και στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας της δράσης,
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στο πλαίσιο που πραγματοποιείται. Επιπλέον αυτό που θεωρείται ως νεωτεριστικό
στοιχείο στην έρευνα δράσης είναι ότι «απαιτείται» η εμπλοκή των μελών της
σχολικής κοινότητας στην ερευνητική διαδικασία, η οποία βασίζεται και
ενεργοποιείται με βάση τις πραγματικές ανάγκες των υποκειμένων που
συμμετέχουν (Posch 2003).
O εκπαιδευτικός, συνήθως αλληλεπιδρώντας με ένα εξωτερικό συνεργάτη που
προσφέρει κρτική ανατροφοδότηση, προσπαθεί να «παρατηρήσει» και να
διερευνήσει τις πρακτικές που χρησιμοποιεί, ώστε να κατανόησει καλύτερα, να
διαγνώσει δυσκολίες και να ανιχνεύσει λύσεις μέσα στο πλαίσιο που δρα ως
επαγγελματίας. (Κατσαρού και Τσάφος,2003).
Η έρευνα δράσης επιτρέπει στον εκπαιδευτικό όχι μόνο να εμπλακεί στην
εκπαιδευτική διαδικασία ως συνερευνητής αλλά να σχεδιάσει, να παρέμβει και να
αναπροσαρμόσει τις εκπαιδευτικές του παρεμβάσεις (Cohen & Manion, 1994). Με
συνεχή αναστοχασμό παρατηρεί, καταγράφει, ερμηνεύει και αναλύει κριτικά τις
καταστάσεις.
Το θέμα της έρευνας προκύπτει από μια πραγματική βιωμένη κατάσταση και ωθεί
τον εκπαιδευτικό να αξιοποιήσει και να εξελίξει την διδακτική του εμπειρία,
τεκμηριωμένη όμως με θεωρητικά και επιστημονικά «εργαλεία»(Cohen & Manion ,
1994). Επιπλέον επειδή δεν υπάρχει μια αυστηρή ερευνητική υπόθεση αλλά
ερευνητικά ερωτήματα, είναι μια ευέλικτή μεθοδολογία που προσαρμόζεται,
μεταβάλλεται και ακολουθεί τις ανάγκες του πλαισίου, λαμβάνοντας υπόψην της
πολλές παραμέτρους.
Η έρευνα οργανώθηκε σε 4 στάδια και διήρκεσε 3 μήνες. Συμμετείχαν 25 παιδιά και
περίπου 40 γονείς. Στην φάση του σχεδιασμού, τέθηκαν οι προβληματισμοί, έγινε
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, οργανώθηκαν τα μεθοδολογικά έργαλεία
(ημερολόγιο, συμμετοχική παρατήρηση, ερωτηματολόγια ανοιχτού τύπου,ατομικές
και ομαδικές συναντήσεις ενημέρωσης, καταγραφή παρεμβάσεων). Στην φάση της
παρέμβασης πραγματοποιήθηκαν 4 σχέδια εργασίας με τα παιδιά και 5 εργαστήρια
γονεών-παιδιών. Οργανώθηκε δανειστική βιβλιοθήκη για παιδιά και ενήλικες με
βιβλία τέχνης. Παρακολουθήσαμε ανάλογες θεατρικές παραστάσεις και
επιχειρήσαμε εικαστικές παρεμβάσεις στην αυλή του σχολείου.
Ο εκπαιδευτικός σε συνεργασία με τον «κριτικό φίλο» ανέλαβε το κομμάτι της
καταγραφής της παρατηρήσης και τέλος με την λήξη του προγράμματος από κοινού
με τους γονείς, μέσω ερωτηματολογίου και συνενεύξεων, επιχειρήθηκε ο
αναστοχασμός και η κριτική αποτίμηση του προγράμματος.
Σκοπός του προγράμματος ήταν να δοκιμάσει στην πράξη διαδικασίες εμπλοκής
των γονέων στην μαθησιακή διαδικασία και να τους εξοικειώσει με εναλλακτικές
μορφές μάθησης.
Οι επιμέρους στόχοι-ερευνητικοί άξονες, οι οποίο ήταν και προβληματισμοί που
είχαν αναδυθεί από την πρώτη φάση υλοποίησης του προγράμματος ήταν οι
ακόλουθοι:
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Α)πώς θα μπορούσαν γονείς και παιδιά μαζί να ασχοληθούν με ένα νέο πεδίο
μάθησης, ενδιαφέρον και προσιτό και στις δύο ηλικιακές ομάδες με πολλές
συνιστώσες και διαστάσεις έτσι ώστε ο καθένας να εμβαθύνει στο σημείο που θα
τον ενδιέφερε.
Β) Πώς θα μπορούσαν επίσης οι γονείς να εξοικειωθούν με τους εναλλακτικούς
τρόπους μάθησης του νηπιαγωγείου και να μαθαίνουν τα παιδιά τους με
παιγνιώδεις τρόπους, ώστε η μάθηση να είναι βιωματική.
Γ) Πώς θα κατανοούσαν οι γονείς στην πράξη τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα
παιδιά σχετικά με την ιχνηλάτηση μιας νέας γνώσης-δεξιότητας αλλά και την
ελευθερία που προσφέρει αυτή η νοητική διαδικασία.
Δ)Πώς το σχολείο θα μπορούσε να λειτουργεί πιο ανοιχτά και να μαθαίνουμε μαζί
όλοι οι εμπλεκόμενοι σε μια εκπαιδευτική σχέση (γονείς-παιδιά-εκπαιδευτικοί).
Η επιλογή της τέχνης ως γνωστικού αντικειμενου λειτούργησε συνδετικά μεταξύ
των παραπάνω στόχων, διότι διαμόρφωνε ένα ευρύ πεδίο δράσης, ανοιχτό σε
πειραματισμούς και εναλλακτικούς τρόπους μάθησης. Η ομαδικοσυνεργατική
μέθοδος διασφάλιζε ότι το τελικό αποτέλεσμα θα ήταν προϊον συλλογικής
προσπάθειας και όλοι θα συμμετείχαν ισότιμα (αφού δεν απαιτούνταν
προηγούμενη γνώση ή ανεπτυγμένη δεξιότητα ζωγραφικής). Στο τέλος το
νηπιαγωγείο άλλαξε μορφή και μετατράπηκε σε ένα εργαστήριο τέχνης-γκαλερίμουσείο. Η επίδραση της τέχνης συνδέθηκε άμεσα με την καθημερινότητα όλων
και δεν έμεινε σε ένα αφηρημένο επίπεδο γνώσης συνδέοντας την θεωρία με την
πράξη.
Ο σουρεαλισμός ως καλλιτεχνικό ρεύμα χαρακτηρίζεται από την ελευθερία
έκφρασης του συναισθήματος και απευθύνεται κυρίως στο «θυμικό». Για να
αποκωδικοποιήσει κάποιος το συχνά «ακατάληπτο» νόημα των εικόνων, εάν δεν
είναι γνώστης, χρειάζεται να διαθέτει τα κατάλληλα γνωστικά «εργαλεία»,
αντίστοιχα με αυτά που μαθαίνουμε στα παιδιά για να «διαβάζουν» μια εικόνα, ένα
κείμενο ή μια γλώσσα. Ταυτόχρονα ενισχύουμε τον πειραματισμό δημιουργώντας
ένα πλαίσιο ασφάλειας όπου η οποιδήποτε απόπειρα «γραφής» δεν είναι
απαραίτητο να έχει συμβατική μορφή αρκεί να έχει επικοινωνιακή διάσταση. Το
ίδιο ακριβώς ζητήσαμε από τους γονείς,να εκφραστούν στο ασφαλές πλαίσιο του
σουρεαλισμού, χωρίς να νοιάζονται για το τελικό αποτέλεσμα, ξαναβιώνοντας την
χαρά του πειραματισμού, πριν η γνώση τους σχολοιοποιηθεί και συνδεθεί με την
επίδοση.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το πρόγραμμα οργανώθηκε με βάση τα σχέδια εργασίας και κατά την διάρκεια της
σχολικής χρονιάς πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω : 1)Τα παράξενα πρόσωπα
του κ.Πικάσσο (Μαθαίνω το σώμα μου και τα συναισθήματά μου) 2) Ο κ. Καντίνσκυ
και η μαγική του πόλη (Γεωμετρικά σχήματα) 3) Ο κ. Μιρό και το διάστημα
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(ετερότητα) 4) η κ. Φρίντα και οι καθρέφτες της (εικόνα εαυτού, πορτρέτο και
αναπηρία).
Τα εργαστήρια γονέων οργανώνονταν εκτός ωρών λειτουργίας του σχολείου και
συγκεκριμένα ορίστηκε ως ημέρα συνάντησης η Κυριακή, προκειμένου να
συμμετέχουν εργαζόμενοι γονείς. Έγινε επίσης συστηματική προσπάθεια να
συμμετέχουν και οι μπαμπάδες στα εργαστήρια, καθώς η συμμετοχή τους στην
προσχολική εκπαίδευση είναι παραγνωρισμένη και η ευθύνη ενημέρωσηςσυνεργασίας εναπόκειται σχεδόν αποκλειστικά στις μητέρες. Ένα αξιοσημείωτο του
προγράμματος είναι ότι ζητήθηκε από τους γονείς να συμμετέχουν και τα υπόλοιπα
αδέρφια, των παιδιών που φοιτούσαν, με αποτέλεσμα οι ομάδες να διευρυνθούν
ακόμη περισσότερο.
Eνδεικτικά το σχέδιο εργασίας που αφορούσε τον Πικάσσο οργανώθηκε με τον
παρακάτω τρόπο και διαρθρώθηκε σε 5 στάδια:
1) Μαθαίνω το σώμα μου και τα συναισθήματά μου. (Πρώτη επαφή με βιβλία
τέχνης, παρατήρηση εαυτού και σώματος, ζωγραφική σε χαρτί του μέτρου,
αντιστοιχίσεις λέξεων-εικόνων, παιγνίδια έκφρασης και συναισθημάτων.)
2) Εισαγωγή στον Πικάσσο (εντοπισμός έργων ζωγράφου στα βιβλία τέχνης,
ομαδοποίηση με βάση κοινά χαρακτηριστικά, δημιουργία κούκλων και
κουκλοθεάτρου με αφορμή χαρακτηριστικές φιγούρες, εισαγωγή στις περιόδους
του έργου του-μπλε, κόκκινη, κυβισμός, σουρεαλισμός-βασικά χρώματα και
παράγωγα, είδη γραμμών, η ιστορία μιας γραμμής-εισαγωγή στον κυβισμό, «τι
είναι τέχνη; παραγωγή ατομικού ορισμού από τα νήπια και τους γονείς).
3) Οι αρλεκίνοι: (ανάγνωση ομώνυμου παραμυθιού Ζ.Σαρή, αναγνωστικές
εμψυχώσεις, η μεταξέλιξη της φιγούρας του αρλεκίνου στο έργο του Πικάσσο, ο
Πάολο νιώθει (παιγνίδι συναισθημάτων με βάση το μοντέλο-παιδί που
χρησιμοποίησε ο Πικάσσο), το παιγνίδι των ρόμβων (παραγωγή επιτραπέζιων και
επιδαπέδιων παιγνιδιών), κατασκευή κούκλας –αρλεκίνου, χρησιμοποίηση τεχνικής
χαρτοταινίας για παραγωγή μεγάλου μοτίβου με ρόμβου, θεατρικό παιγνίδι με
συμμετοχή γονέων.
4) Ο Μινώταυρος και η Guernica: (Ο Μινώταυρος στην μυθολογία, κατασκευή
λαβυρίνθων σε πολλές κλίμακες, παιγνίδια αφής και προσανατολισμού, ο ταύρος
στο έργο του Πικάσσο, κατασκευή γλυπτού και κολάζ, πόλεμος και ειρήνη, η
χρησιμοποίηση προσχεδιων και επαναλαμβανόμενα μοτίβα στο έργο του
ζωγράφου, συγγραφή παραμυθιών).
5) Εργαστήρι Τέχνης (γονείς και παιδιά): Με την είσοδο των γονέων στο
νηπιαγωγείο τους ζητήθηκε να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο με ανοιχτές
ερωτήσεις γνώσεων και ανάκλησης δικών τους εμπειριών. Στόχος της
συγκεκριμένης ενέργειας ήταν να ξαναθυμηθούν το συναίσθημα που αφορούσε τον
«έλεγχο» της σχολικής γνώσης. Αργότερα στην συζήτηση που έγινε οι γονείς
ανέφεραν πόσο τραυματική ήταν αυτή η μνήμη και η γραπτή αξιολόγηση που ήταν
αναπόσπαστο κομμάτι της σχολικής τους εμπειρίας.
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Κατόπιν κάναμε κάποια παιχνίδια γνωριμίας που είχαν σκοπό να «ενώσουν» την
ομάδα. Οι περισσότεροι γονείς δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους, οπότε προκειμένου να
λειτουργήσουν συνεργατικά έπρεπε να «αρθεί» η αρχική αμηχανία. Στην
αξιολόγηση αυτής της δράσης συνειδητοποίησαν πόσο δύσκολη και αμήχανη είναι
η είσοδος σε μια καινούρια ομάδα και παρότι κοινό στοιχείο ήταν η γονεϊκή
ιδιότητα, υπήρχαν πολλές διαφορές και υπαγωγές, που αναδείχνυαν την
διαφορετικότητα του καθενός. Με τον ίδιο τρόπο διαπίστωσαν ότι η προτροπή που
χρησιμοποιούσαν συχνά (πήγαινε να παίξεις με τα παιδιά κτλ) για να εισάγουν τα
παιδιά τους σε ένα νέο πλαίσιο περισσότερο επιτείνει παρά καθησυχάζει την
αμηχανία και το άγχος των παιδιών.
Στην συνέχεια προβαλλόταν μέσω διαφανειών και βίντεο το έργο και η ζωή του
ζωγράφου. Με βάση το έργο του εντοπίσαμε τα βασικά θέματα και εστιάσαμε
κυρίως στο ρόλο και στα συναισθήματα του μοντέλου. Το επόμενο στάδιο ήταν τα
παιδιά, σε ρόλο ζωγράφου να «σκηνοθετήσουν» τους γονείς σε μιμικές στάσεις.
Τα παιδιά είναι συνηθισμένα σε τέτοιου είδους εκπαιδευτικές πρακτικές και
ανταποκρίθηκαν με μεγάλη άνεση. Αντίθετα οι γονείς συμμετείχαν με μεγάλη
αμηχανία. Στόχος της συγκεκριμένης δραστηριότητας ήταν εκτός από την
εξοικείωση με την ομάδα και η προσομοίωση με την πραγματική συνθήκη που
αντιμετωπίζουν τα παιδιά και αφορούσε την «έκθεση» στην ομάδα.
Έπειτα με τυχαίο χωρισμό (επέλεξαν ξυλάκια με συγκεκριμένα χρώματα)
χωρίστηκαν σε ομάδες, για να αποφύγουμε την ομοδοποίηση βάσει γνωριμιών. Η
πρώτη ομάδα γονέων-παιδιών δημιούργησε ένα παραμύθι χρησιμοποιώντας
φιγούρες από το έργο του Πικάσσο, με την τεχνική του κολάζ.
Η άλλη ομάδα πειραματίστηκε με τα χρώματα και τον κυβισμό. Στα εργαστήρια
συγγραφής και ζωγραφικής ο ρόλος μου ήταν αυτός του «ερευνητή» επειδή ήθελα
να παρατηρήσω την διαδικασία αλληλεπίδρασης μεταξύ των μελών των ομάδων
αλλά και να τους αφήσω να διαχειριστούν μόνοι τους τις δυσκολίες που
προέκυπταν (πώς ξεκινάει η διαδικασία συγγραφής ενός παραμυθιού; Τι γίνεται
όταν τα υλικά δεν φτάνουν ή δεν συμφωνούμε με το τελικό αποτέλεσμα;). Η
προσομοίωση με τις πραγματικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά σε μια
σχολική τάξη ήταν συνεχής και σκόπιμη, ώστε οι γονείς να «ανακαλέσουν» δικές
τους ξεχασμένες σχολικές εμπειρίες αλλά και να επανεξετάσουν το κομμάτι των
προσδοκιών και των απαιτήσεων, που θεωρούνται αυτονόητες και δεδομένες εντός
εκπαιδευτικού συστήματος (π.χ. μπορεί η δημιουργικότητα να είναι ήσυχη, όταν
πρέπει να συνεργαστούν 10 άτομα; Τι γίνεται με την πίεση του χρόνου; Ποιες είναι
οι σχέσεις και οι ιεραρχίες που δημιουργούνται σε μια ομάδα;)
Στο τέλος των προγραμμάτων όλο το παραγόμενο υλικό των εργαστηρίων
(παραμύθια, πίνακες σε μεγάλα τελάρα) αναρτώνταν στην αυλή του σχολείου, έτσι
ώστε ο αύλειος χώρος να μετατρέπεται σε έκθεση τέχνης. Να σημειωθεί ότι οι
ομάδες χρησιμοποιούσαν διαφορετικές τεχνικές, οπότε η μια ομάδα δεν γνώριζε το
«έργο» της άλλης ομάδας
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Συμπεράσματα
Αναστοχαζόμενη την παραπάνω εμπειρία, ομολογώ ότι ήταν πραγματική
πρωτόγνωρη η ομολογία, από πλευράς ενηλίκων, της ευκολίας με την οποία
«ξεχνάμε» δικές μας βιωμένες δυσκολίες ως μαθητές αλλά και του ενδοιασμού
πειραματισμού, ακόμη και στην ζωγραφική, έχοντας συνηθίσει σε διαδικασίες
αξιολόγησης και απόδοσης βαθμών.
Στην αρχή, καλλιεργήθηκε στις αντιλήψεις των γονιών, μια ισχυρή πεποίθηση, ότι
στο πρόγραμμα θα «μάθαιναν πώς να ζωγραφίζουν». Είναι εντυπωσιακό το
γεγονός, πως ως ενήλικες έχουμε ενσωματώσει ένα μοντέλο γνώσης όπου
αξιολογούμε ως γνώση το αποτέλεσμα και όχι την διαδικασία. Χρησιμοποιώντας
τους σουρεαλιστές ζωγράφους ως «όχημα» προσπάθησα να τους εισάγω στην
λογική της συνεργασίας και της ομαδικής δουλειάς, του πειραματισμού, της
ομαδικής λήψης αποφάσεων, του διαλόγου, της επιχειρηματολογίας, της
δημιουργικότητας, του ανοίγματος και του μοιράσματος στην ομάδα, στην επίλυση
προβλημάτων. Ο απώτερος στόχος ήταν να συνειδητοποιήσουν ότι η πορεία προς
την γνώση δεν είναι μια μοναχική υπόθεση, αλλά ότι περνάει μέσα από την ομάδα,
με τις όποιες δυσκολίες αυτό συνεπάγεται. Το νηπιαγωγείο, που είναι φορέας μιας
τέτοια αντίληψης, οφείλει καθημερινά να ασκεί τα παιδιά στους τρόπους
διαπραγμάτευσης προκειμένου να συνυπάρχουν μέσα στην ομάδα. Η διαδικασία
αυτή, συχνά αγνοείται από τους γονείς, που επικεντρώνονονται στην σχολική –
ακαδημαική γνώση (π. χ γράμματα, μαθηματικά κτλ), παραγνωρίζοντας τον ρόλο
της συναισθηματικής αγωγής.
«Γνωστοποιώντας» λοιπόν στους γονείς τις στρατηγικές μάθησης του νηπιαγωγείου
και παράγοντας έργα σε συλλογική βάση, άρχισε να διαμορφώνεται ένα εικαστικόεργαστήρι, στον εξωτερικό-αύλειο χώρο του σχολείου, το οποίο επιδρούσε θετικά
στην σχολική μας καθημερινότητα. Τα παιδιά αλλά και οι γονείς έμαθαν πώς μέσα
από δικές τους παρεμβάσεις μπορούν να αλλάξουν το χώρο, που τους περιβάλλει.
Τα χρόνια αιτήματα της σχολικής μονάδας για μετατροπή του αύλειου χώρου,
έπεφταν στο κενό. Αν το σχολείο σχετίζεται άμεσα με τον ρόλο του ενεργού πολίτη,
η μετατροπή της αυλής σε εικαστικό εργαστήρι μας έδειξε ότι τελικά ο «χώρος» μας
αλλάζει μέσα από τις δικές μας προσπάθειες και ότι η τέχνη ή η γνώση δεν είναι
αφηρημένες «ακαδημαϊκές» έννοιες αλλά μπορούν να επηρεάσουν την καθημερινή
μας πράξη και τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα.
Η προηγούμενη σχολική χρονιά ήταν μια νέα εκπαιδευτική συνθήκη και για την
εκπαιδευτικό της τάξης, διότι τα παιδιά ανέλαβαν τον ρόλο του συνεκπαιδευτού
όσον αφορά την «εισαγωγή» των γονιών σε έναν νέο τρόπο προσέγγισης της
γνώσης. Από την άλλη πλευρά των γονιών, για πρώτη φορά επιχειρήθηκε μέσω της
συστηματικής συμμετοχής τους να συνεχίζουν τις πρακτικές μάθησης του
νηπιαγωγείου και στο σπίτι. Τα παιδιά εξοικειώθηκαν με τεχνικές, ρεύματα τέχνης,
όρους και ορολογίες, παρήγαγαν δικούς τους λειτουργικούς ορισμούς, ανέπτυξαν
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δεξιότητες εγγραματισμού και μαθηματικών, ασχολήθηκαν με τις φυσικές
επιστήμες και τα εικαστικά αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι ασχολήθηκαν στην
πράξη με την διαφορετικότητα και την αποδοχή του Άλλου.
Οι γονείς με την παρουσία τους στο σχολείο διαμόρφωσαν ένα δυναμικό πεδίο
μάθησης, όπου όλοι οι εμπλεκόμενοι «συμμετέχουν» ισότιμα και σκοπεύουν στην
κατάκτηση της γνώσης όχι λόγω εξωτερικού κινήτρου αλλά για την χαρά της
δημιουργίας και του πειραματισμού. Στο «παρασκήνιο» των εργαστηρίων
λειτούργησαν χαλαρά, γνωρίστηκαν μεταξύ τους, μοιράστηκαν προσωπικά τους
θέματα με αφορμή τους ζωγράφους (πχ αναφορά στο κοινωνικοποικονομικό
πλαίσιο που ο καθένας έδρασε) και δημιουργήθηκαν ευνοϊκές συνθήκες για την
ανάπτυξη μια συνεργασίας, όπου γιατί όχι, θα μπορούσαν να συναποφασίσουν
κιόλας για τα θέματα που θα ήθελαν να ασχοληθούν.
Στην αρχή και στο τέλος του προγράμματος δόθηκαν ερωτηματολόγια στους γονείς
ώστε να υπάρχει ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής πράξης. Στην οργάνωση ενός
προγράμματος θεωρητικά «επί χάρτου», πολύ συχνά αγνοούμε παραμέτρους και
δυσκολίες που προκύπτουν στην πράξη. Όσον αφορά την επιλογή του θέματος,
δηλαδή τους σουρεαλιστές ζωγράφους, ήμουν απολύτως πεπεισμένη ως
εκπαιδευτικός, ότι εξυπηρετούσαν και κάλυπταν πλήρως τους στόχους που είχα
θέσει. Δηλαδή ένα νέο πεδίο γνώσης για τους γονείς και τα παιδιά, γεμάτο με
συμβολισμούς και άπειρες δυνατότητες πειραματισμού όσον αφορά το
παραγόμενο αποτέλεσμα. Στην πράξη όμως οι γονείς, φάνηκε μέσω των
απαντήσεων που έδωσαν σε ανοιχτό ερωτηματολόγιο, ότι προτιμούσαν έναν πιο
φορμαλιστικό τρόπο προσέγγισης αφού θεωρούσαν ότι ο στόχος των εργαστηρίων
ήταν «να μάθουμε να ζωγραφίζουμε» τοποθετώντας τον εκπαιδευτικό στον
κεντρικό ρόλο του φορέα της γνώσης και άρα επιθυμούσαν να “μάθουν” κάτι
συγκεκριμένο.
Ένας από τους στόχους του προγράμματος ήταν να βοηθήσει τους γονείς να
λειτουργήσουν ως συνεκπαιδευτές, συνεχίζοντας την δράση του σχολείου στο σπίτι.
Επιχειρήθηκαν κάποια σχέδια εργασίας, που απαιτούσαν την παραγωγή υλικού στο
σπίτι (π. χ φτιάχνω την πόλη του Καντίνσκυ-κατασκευή μιας πολιτείας σε κλίμακα,
εξοικείωση με χάρτες, ανάπτυξη χωροχρονικών δεξιοτήτων κτλ, παραγωγή μασκών
στο πλαίσιο του σχεδίου εργασίας για τον Πικάσσο) και την παρουσίαση του υλικού
στην τάξη από τα παιδιά. Στα τελικά ερωτηματολόγια αξιολόγησης του
προγράμματος, αρκετοί γονείς κατέγραψαν με σαφήνεια ότι θα ήθελαν
περισσότερες τέτοιες δράσεις, που να εμπεριέχουν μια δόση υποχρεωτικότητας
ώστε να «αναγκαστούν» να περάσουν δημιουργικό χρόνο με τα παιδιά τους.
Εκτός όμως από τους γονείς και τα παιδιά, το συγκεκριμένο πρόγραμμα
λειτούργησε ως αναπλαισίωση και για τις εκπαιδευτικές πρακτικές και στρατηγικές
που χρησιμοποιούσα στην τάξη. Χρησιμοποίησα στοιχεία «παραδοσιακής»
δασκαλοκεντρικής προσέγγισης στο κομμάτι της παρουσίασης, τα οποία
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λειτούργησαν ως δικλείδα ασφαλείας για τους γονείς, αφού αποτελούσε στοιχείο
της δικής τους βιωμένης σχολικής εμπειρίας.
Ανέλαβα επίσης τον ρόλο του εμψυχωτή, προσπαθώντας να τους ενθαρρύνω να
συμμετάσχουν στα βιωματικά εργαστήρια. Ενώ στα εργαστήρια συγγραφής και
ζωγραφικής προσπάθησα να λειτουργήσω αποστασιοποιημένα, παρατηρώντας
ερευνητικά την διαδικασία και τις σχέσεις που αναπτύσσονταν.
Ενεργό ρόλο στο παραπάνω εγχείρημα κατείχε η Σχολική Σύμβουλος κ. Μαρία
Κουτή, η οποία με ενθάρρυνε αρχικά να δηλώσω συμμετοχή στο πρόγραμμα
«Μαθαίνουμε παρέα» και αργότερα ανέλαβε τον ρόλο της «διευκολύντριας» με
συμβουλευτικό ρόλο. Ως εξωτερική σύμβουλος συνεργάστηκε μαζί μου όχι μόνο ως
ειδικός θέτοντας καίρια ερευνητικά ερωτήματα αλλά κυρίως ως γνώστης του
πλαισίου έθετε ζητήματα αναστοχασμού των εκπαιδευτικών πρακτικών. Ως
«κριτική φίλη» δημιουργούσε τις ασφαλιστικές δικλείδες για να αναπτύσσεται μια
εποικοδομητική κριτική σε πνεύμα συνεργασίας και εμπιστοσύνης. Η εμπλοκή της
στις φάσεις σχεδιασμού, υλοποίησης και ανατροφοδότησης του προγράμματος
δημιούργησε τις προϋποθέσεις επιστημονικής εγκυρότητας των δράσεων, που
διασφαλίζει η αποστασιοποιημένη ματιά ενός εξωτερικού παρατηρητή που δεν
εμπλέκεται συναισθηματικά στο πεδίο (Κατσαρού & Τσάφος 2003).
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Με την πεποίθηση ότι πλέον αποτελεί κοινή αντίληψη όλων των εμπλεκομένων σε
μια μαθησιακή σχέση, ότι η γνώση είναι μια «συλλογική» υπόθεση και αφορά εκτός
των «Άλλων» και το συναίσθημα, και την μνήμη και την αισθητική μας, θεωρώ ότι
τέθηκαν οι βάσεις για μια πιο δημιουργική και γόνιμη συνεργασία με τους γονείς
που θα μπορούσε μελλοντικά, γιατί όχι, να λειτουργήσει πειραματικά σε μια βάση
συναπόφασης των θεμάτων που αφορούν τους ίδιους και τα παιδιά τους.
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Παιδαγωγικές-εκπαιδευτικές ωφέλειες και αδυναμίες από τη
λειτουργία Θερινών Σχολείων – Το Θερινό Περιβαλλοντικό Σχολείο της
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης
Δρ. Μυλωνάς Μ. Δημήτρης
Σχολικός Σύμβουλος Οικονομολόγων
dimmylonas@gmail.com
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται οι παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές ωφέλειες
από τη δημιουργία και λειτουργία ενός οργανωμένου θερινού σχολείου, αλλά και
οι αδυναμίες, η αξιολόγηση αυτού και οι προτάσεις για βελτίωση της λειτουργίας
του. Το 4ο Θερινό Περιβαλλοντικό Σχολείο του Γραφείου Περιβαλλοντικής Αγωγής
της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης
πραγματοποιήθηκε στα Λουτρά Νέας Απολλωνίας στις 27-28 Ιουνίου 2014.
Τα Θερινά Σχολεία αποτελούν μια νέα δυναμική στον εκπαιδευτικό χάρτη και η
αποτελεσματικότητα της λειτουργίας τους καθιστά αναγκαία τη χάραξη
εκπαιδευτικής στρατηγικής σε κεντρικό επίπεδο, ώστε να αποτελέσουν την
απαρχή ενός σύγχρονου, δημιουργικού, καινοτόμου, ομαδοσυνεργατικού,
ενεργητικού σχολείου που θα αποτελεί πρόκληση για τους μαθητές και
ταυτόχρονα πηγή έμπνευσης, εξελικτικής μάθησης και ψυχαγωγίας.
Λέξεις κλειδιά: Εκπαιδευτική Πολιτική, Θερινό Περιβαλλοντικό Σχολείο, Βιωματική
Μάθηση, Δημιουργικό Σχολείο.
Εισαγωγή – Προβληματική του Θερινού Σχολείου
Το Θερινό Περιβαλλοντικό Σχολείο (Θ.Π.Σ) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης διοργανώθηκε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά
(2013-2014) από το Γραφείο Περιβαλλοντικής Αγωγής της Διεύθυνσης
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για το μοναδικό
δωρεάν Περιβαλλοντικό Θερινό Σχολείο της Ελλάδας, το οποίο αποτελεί μια
πραγματικά σπάνια παιδαγωγική «εμπειρία» για τους μαθητές που συμμετέχουν.
Η πλαισίωση των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των σχολείων με
τέτοιου είδους δράσεις στο «πεδίο» δημιουργεί στα παιδιά την αίσθηση της
άμεσης επαφής με την πραγματικότητα της φύσης και με τα προβλήματα που
έχουν ανακύψει εξαιτίας της περιβαλλοντικής και οικολογικής κρίσης και άναρχης
οικονομικής ανάπτυξης.
Οι βασικοί σκοποί του 4ου Θ.Π.Σ. ήταν: Η συνύπαρξη μαθητών των ομάδων
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και έξω από το σχολικό πλαίσιο, η διαμόρφωση
κοινών στόχων, ο σχεδιασμός δράσεων σε ομαδοκεντρική παιδαγωγική, η
γνωριμία με το φυσικό, βιώσιμο περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής στην οποία
υλοποιείται το Θερινό Σχολείο, η ανάδειξη του φαινομένου της γεωθερμίας -228-
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θερμαλισμού, η προβολή του οικολογικού θέματος της λίμνης Κορώνειας, ο
σχεδιασμός εναλλακτικών μορφών τουρισμού, η γνωριμία με τοπικούς
καλλιτέχνες, τεχνίτες, λαογράφους και με επαγγέλματα της περιοχής υλοποίησης
του Θερινού Σχολείου, τα οποία εξαφανίζονται.
Κυρίως σώμα - Θεωρητική επισκόπηση
Το Θερινό Σχολείο (Θ.Σ.), περιγράφει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο
διοργανώνεται από έναν εκπαιδευτικό φορέα κατά τη διάρκεια των θερινών
διακοπών, απευθύνεται σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας, της Δευτεροβάθμιας και
της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των
συμμετεχόντων, στην εμβάθυνση σε γνώσεις και πρακτικές που οι συμμετέχοντες
έχουν διδαχθεί, στην επαφή τους με νέες εξειδικευμένες γνώσεις, στην
προετοιμασία τους για την επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης, στην ακαδημαϊκή τους
ανάπτυξη ή ακόμη και στη συμπλήρωση κενών της διδαχθέντας ύλης της χρονιάς
που πέρασε (Cooper et. al, 2000). To πλαίσιο εργασίας και συνεργασίας των
μαθητών στο Θ.Σ βασίζεται στις θεωρίες οικοδόμησης της γνώσης για τη μάθηση
και τις αρχές της συνεργατικής και βιωματικής μάθησης. Έχει διαπιστωθεί ότι ο
άνθρωπος βιώνει μια σχέση επικοινωνίας με το περιβάλλον στο οποίο βιώνει,
δηλαδή συν-κινείται. Αυτό σημαίνει ότι δε συμμετέχει μηχανικά σε μια διαδικασία,
αλλά βιώνει μια σχέση αλληλεπίδρασης και αλληλεπιρροής με τον εσωτερικό και
εξωτερικό κόσμο (Μπακιρτζής, 2000: σ. 93). Σύμφωνα με τις θεωρίες οικοδόμησης
της γνώσης και τις αρχές της συνεργατικής μάθησης, η γνώση είναι κοινωνική
κατασκευή και οικοδομείται μέσα από μια κοινωνική διαδικασία, ενώ οι
συνεργατικές δραστηριότητες συντελούν καταλυτικά στην ανάπτυξη της σκέψης
και στη διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης (Κόμης, 2004: 33-34).
Ο μαθητής μέσω της ενεργητικής μάθησης ανακαλύπτει και εφευρίσκει τη γνώση,
έρχεται σε άμεση επαφή με το αντικείμενο της μάθησης για ικανό χρονικό
διάστημα, καλλιεργεί και ασκεί ποικιλία γνωστικών δεξιοτήτων, εστιάζει τις
προσπάθειές του σε έναν συγκεκριμένο σκοπό δραστηριοποίησης (π.χ.
κατατάσσει, ταξινομεί, αξιολογεί), χρησιμοποιεί ενσυνείδητα μια διαδικασία ή
μέθοδο που θα τον οδηγήσει στον επιδιωκόμενο σκοπό (Βακαλούδη, 2012: 58-59).
Ο στόχος της συνεργατικής μάθησης είναι οι μαθητές να μεγιστοποιήσουν τις
προσωπικές γνώσεις μέσω της αλληλεπίδρασης με τα άλλα μέλη της ομάδας που
προσπαθούν για το κοινό όφελος. Τα ουσιώδη στοιχεία της συνεργατικής μάθησης
είναι η θετική αλληλεξάρτηση μεταξύ των μαθητών, η προώθηση της «πρόσωπο με
πρόσωπο» αλληλεπίδρασης, της άμεσης προσωπικής επικοινωνίας, η προσωπική
και ομαδική υπευθυνότητα, οι διαπροσωπικές και μικρο-ομαδικές δεξιότητες, η
ομαδική εργασία, η αποκέντρωση εξουσίας σταδιακά προς τους μαθητές
(Βακαλούδη, 2012: 63 -64).
Η διερευνητική μάθηση αναβαθμίζει ιδιαίτερα τη σχέση του μαθητή με το
διδακτικό αντικείμενο, καθώς του δίνει τη δυνατότητα να ανακαλύψει κάτι που
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είναι καινούργιο για αυτόν και τους συμμαθητές του (Ματσαγγούρας, 2006: 483496). Αναφορικά με το βαθμό καθοδήγησης στο πλαίσιο της διερευνητικής
μάθησης οι εναλλακτικές προσεγγίσεις ξεκινούν από τις απολύτως ελεγχόμενες
μορφές διερευνητικής μάθησης, ακολουθούν μορφές μάθησης στο πλαίσιο
φθίνουσας καθοδήγησης και το συνεχές ολοκληρώνεται με τελείως ακαθοδήγητες
μορφές διερευνητικής μάθησης (Ματσαγγούρας, 2011: 233-234).
Η βιωματική μέθοδος διδασκαλίας δίνει μεγάλη έμφαση στην ενεργό συμμετοχή
του μαθητή και στη μάθηση μέσα από πραγματικές προβληματικές καταστάσεις. Η
βιωματική μάθηση που κυριαρχεί στο πλαίσιο λειτουργίας ενός Θ.Σ. αξιοποιεί τα
βιώματα του μαθητή, τον κάνει ενεργό μέλος στην εκπαιδευτική διαδικασία, τον
προτρέπει να ερευνά, αν ανακαλύπτει, να δημιουργεί και να προωθεί την
αυτογνωσία του. Ο εκπαιδευόμενος μαθητής σε ένα Θ.Σ. έχει ενεργητικό ρόλο,
αλληλεπιδρά με το περιβάλλον μέσα από τη συνεργασία και την έκφραση της
γνώμης του, δοκιμάζει, αξιολογεί, μαθαίνει πώς να μαθαίνει (Δελούδη, 2001).
Μπορούμε να κατατάξουμε τα χαρακτηριστικά του Π.Θ.Σ. σε τρεις γενικές
κατηγορίες: Παιδαγωγικά (η βάση δίνεται στην ομάδα, στη συνεργασία, στο
βίωμα, στην ενεργητική μάθηση, στην αλληλεξάρτηση), Κοινωνικά και
Οργανωσιακά (Γονείς, Κοινωνία, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Ηγεσία, Διοίκηση),
Περιβαλλοντικά (συμμετοχή σε Περιβαλλοντικές δράσεις, συμμετοχή μαθητών και
εκπαιδευτικών στην Υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Αγωγής). Τα
οφέλη που αποκομίζουν οι μαθητές που συμμετέχουν στο Θ.Σ αναφέρονται σε
τρεις μεγάλες περιοχές: Ακαδημαϊκή, Κοινωνική και Προσωπική. Σε κάθε μια από
τις ανωτέρω περιοχές υπάρχουν πολλαπλά οφέλη, όπως παρουσιάζονται στο
Διάγραμμα 1.
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΟΦΕΛΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ & ΚΕΡΔΟΣ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ & ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ
ΑΥΤΟ-ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ
ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΝΕΥΜΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ &
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

Διάγραμμα 1. Ωφέλειες του Θερινού σχολείου.
Το Θ.Π.Σ είναι ένα σχολείο χαρούμενο, ήρεμο, ασφαλές, προοδευτικό, ένα σχολείο
στο οποίο οι μαθητές και οι μαθήτριες χαίρονται να φοιτούν και να συμμετέχουν,
ένα σχολείο που δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να αναπτύξουν τα ταλέντα, τις
ικανότητές τους και την κριτική σκέψη, ένα σχολείο που δίνει χρόνο για
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αναστοχασμό, που δείχνει κατανόηση και αγάπη για όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα
από την επίδοσή τους στα μαθήματα, ένα σχολείο εργαστήρι της ζωής και της
χαράς, ένα σχολείο που «μετακομίζει» στη φύση (Καλαϊτζίδης, 2013: 12-13). Το
Θ.Π.Σ αποφεύγει πλήρως τη θεωρία του δασκαλοκεντρικού σχολείου. Η
ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας είναι αυτή που ταιριάζει στο Θ.Π.Σ,
εμπλουτισμένη και με διδακτικές προσεγγίσεις ενεργητικού χαρακτήρα
(προσομοίωση, δραματοποίηση, παιχνίδι ρόλων, βιωματικές και συμμετοχικές
δράσεις) (Αντωνέλου, κ. ά, 2013).
Η ενεργητική συμμετοχή του μαθητή στη μαθησιακή διαδικασία, η λειτουργία του
εκπαιδευτικού ως συντονιστή της πορείας για ανακάλυψη της νέας γνώσης από
τον ίδιο το μαθητή, η εγκατάλειψη του ρόλου του μεταβιβαστή της γνώσης από τον
εκπαιδευτικό στο μαθητή, η εισαγωγή τεχνολογικών καινοτομιών στη μαθησιακή
διαδικασία, είναι επίσης πλευρές ενός Θ.Π.Σ. (Καλαϊτζίδης, 2013: 15).
Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο λειτουργίας ενός Θ.Π.Σ. ο ρόλος του εκπαιδευτικού
αλλάζει. Ενθαρρύνει και βοηθάει τους μαθητές να κατανοούν, να ερευνούν, να
επικοινωνούν και να συμμετέχουν στη διαδικασία της μάθησης προσπαθώντας να
αναπτύξει όλα τα είδη νοημοσύνης (γλωσσική, μαθηματική, συναισθηματική κ.τ.λ.)
των μαθητών.
Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία είναι η πλέον διαδεδομένη στο πλαίσιο
λειτουργίας ενός Θ.Σ. Στο πλαίσιο της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας οι
διερευνητικές ερωτήσεις προέρχονται από τους συμμαθητές και απευθύνονται
στους συμμαθητές. Οι ίδιοι οι μαθητές εκφράζουν απορίες και ζητούν εξηγήσεις
από τους συμμαθητές τους, πιο εύκολα από ότι θα τις ζητούσαν από τον δάσκαλό
τους (Τσολάκου, 2013: 4-5).
Σκοπός και Μεθοδολογία της έρευνας
Ο βασικός σκοπός της έρευνας είναι η μελέτη και διερεύνηση των παιδαγωγικών
και εκπαιδευτικών ωφελειών από τη λειτουργία ενός οργανωμένου Θερινού
Σχολείου με περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά και φιλοσοφία. Οι ωφέλειες πέρα από
τον παιδαγωγικό χαρακτήρα έχουν και κοινωνικές, πολιτιστικές, φιλοσοφικές,
οικονομικές και οργανωσιακές προεκτάσεις. Η έρευνα έχει ως στόχο να
αποσαφηνίσει τα θετικά στοιχεία και τις αδυναμίες της λειτουργίας ενός
οργανωμένου Θ.Σ και να διατυπώσει συγκεκριμένες προτάσεις στρατηγικού
χαρακτήρα για την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας αυτών, τα ιδιαίτερα
καινοτομικά χαρακτηριστικά τους, τη δυνατότητα αυτών να αποτελέσουν πυρήνες
μάθησης, δημιουργικότητας και ελευθερίας.
Στο πλαίσιο της ερευνητικής διαδικασίας πραγματοποιήθηκε πρωτογενής έρευνα
μέσω ερωτηματολογίων, τα οποία δόθηκαν στους μαθητές που παρακολούθησαν
το 4ο Θερινό Περιβαλλοντικό Σχολείο της Δυτικής Θεσσαλονίκης και στους
συνοδούς εκπαιδευτικούς. Τα ημιδομημένα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν και
απαντήθηκαν και από τους 66 συμμετέχοντες μαθητές του 4ου Θ.Π.Σ και από τους
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22 εκπαιδευτικούς συνοδούς. Τα απαντημένα ερωτηματολόγια κωδικοποιήθηκαν,
επεξεργάστηκαν και τα στοιχεία από την ανάλυση αυτών παρατίθενται στα βασικά
ευρήματα της έρευνας. Ο σχολιασμός των αποτελεσμάτων και η ανάλυση των
δεδομένων συντελεί καθοριστικά στην εξαγωγή συμπερασμάτων και στη
διατύπωση στοχευμένων προτάσεων.
Βασικά Ευρήματα της έρευνας - Σχολιασμός αποτελεσμάτων
Η έρευνα αφορά τον πληθυσμό των συμμετεχόντων μαθητών και εκπαιδευτικών
στο Θερινό Περιβαλλοντικό Σχολείο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δυτικής Θεσσαλονίκης. Από τους 22 εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στο Θ.Σ., οι 7
(το 32%) ήταν άνδρες και οι 15 γυναίκες (το 68%). Αντίστοιχα, από τους 66 μαθητές
που συμμετείχαν στις δραστηριότητες του Θ.Σ , οι 25 ήταν αγόρια (το 38%), και οι
41 ήταν κορίτσια (το 62%). Από το σύνολο των συμμετεχόντων μαθητών στις
δραστηριότητες του 4ου Θ.Π.Σ, το 85% ήταν μαθητές Γυμνασίου και το 15%
μαθητές Λυκείου.
Όσον αφορά την πηγή πληροφόρησης των μαθητών για τη συμμετοχή τους στο
Θ.Σ. (δηλαδή από πού πληροφορήθηκαν οι μαθητές την ύπαρξη και λειτουργία του
4ου Θ.Π.Σ τις συγκεκριμένες ημέρες λειτουργίας και τους συγκεκριμένους τόπους
διεξαγωγής του), το μεγαλύτερο ποσοστό, δηλαδή το 33% των συμμετεχόντων,
ενημερώθηκε ενδοσχολικά από τους καθηγητές του και το 17% ενημερώθηκε από
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το 25% αθροιστικά των συμμετεχόντων μαθητών
στο Θ.Σ., δηλ. ο ένας στους τέσσερις μαθητές ενημερώθηκε από το διαδίκτυο και
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα σημαντική την
ικανότητά του στο να προωθεί δραστηριότητες, να γνωστοποιεί γεγονότα και να
βελτιώνει την επικοινωνία.
Στο Γράφημα 2 απεικονίζονται τα θετικά-δυνατά στοιχεία του Θ.Σ. με βάση τις
ελεύθερες απαντήσεις των μαθητών. Έτσι παρατηρείται ότι η διασκέδαση, η
χαλάρωση, η αίσθηση της ελευθερίας και η επικοινωνία, «κέρδισαν» τα
μεγαλύτερα ποσοστά (υψηλότερα του 80%). Ακολουθούν σε φθίνουσα κατάταξη οι
εμπειρίες που αποκτήθηκαν από τους συμμετέχοντες μαθητές (79%), η
δημιουργικότητα (79%), οι φιλίες που δημιουργήθηκαν (79%), το παιχνίδι (77%), η
φιλοξενία (76%), η συμπεριφορά των καθηγητών και των εισηγητών (73%), οι
εκδηλώσεις (73%), οι ξεναγήσεις (71%), η γνωριμία με το φυσικό περιβάλλον της
περιοχής (68%). Αν αναλογιστεί κανείς ότι οι απαντήσεις αυτές είναι ελεύθερες,
δηλ. οι μαθητές αυθόρμητα έγραψαν τα θετικά στοιχεία, χωρίς να υπάρχουν
έτοιμες – προσχεδιασμένες απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο που τους
διανεμήθηκε, αντιλαμβάνεται ο μελετητής εύκολα τι λείπει από το σύγχρονο
Ελληνικό Σχολείο. Ένα σχολείο που είναι βαρετό δεν αποτελεί εστία
δημιουργικότητας, δεν είναι διασκεδαστικό, αλλά αντίθετα γεμίζει με άγχος τους
φοιτούντες μαθητές, ένα σχολείο συνεπώς καταπιεστικό που «δεν αφήνει» την
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αίσθηση της ελευθερίας στους μαθητές, ένα σχολείο που εγκλωβίζει τη φαντασία,
την παιδικότητα και τον αυθορμητισμό τους.

Γράφημα 2. Θετικά - Δυνατά στοιχεία του Θερινού Σχολείου
Όσον αφορά τις αδυναμίες - αρνητικά στοιχεία, όπως τα αντιλήφτηκαν και τα
πρότειναν οι συμμετέχοντες μαθητές, «η μικρή διάρκεια» του Θ.Σ. ήταν το στοιχείο
που θεωρήθηκε η μεγαλύτερη αδυναμία του (συγκέντρωσε το μεγαλύτερο
ποσοστό αρνητικών χαρακτηριστικών με ποσοστό 76%). Ακολουθεί ο ελεύθερος
χρόνος που είχαν στη διάθεσή τους οι μαθητές με ποσοστό 55% και η καθαριότητα
των χώρων με ποσοστό 50%. Η βασική αυτή αδυναμία που αναφέρεται στη μικρή
διάρκεια λειτουργίας του Θ.Π.Σ. οφείλεται κυρίως σε οικονομικούς λόγους και η
πρόταση αύξησης της διάρκειας της λειτουργίας του Θ.Σ., έχει δημιουργήσει την
ευθύνη στους διοργανωτές να διερευνήσουν όλες τις δυνατότητες, έτσι ώστε κατά
το επόμενο σχολικό έτος η διάρκεια του να επιμηκυνθεί σε μια εβδομάδα.

Γράφημα 3. Αρνητικά στοιχεία - Αδυναμίες του Θερινού Σχολείου
Οι προτάσεις των 66 μαθητών για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Θ.Π.Σ.
κωδικοποιήθηκαν, και απεικονίζονται στο Γράφημα 4. Η πλειοψηφία των μαθητών
(το 65%) πρότεινε την αύξηση του χρόνου διάρκειας της λειτουργίας του Θ.Σ. κατά
μία εβδομάδα, ενώ το 53% των μαθητών πρότεινε την παράταση της διάρκειάς του
κατά δύο εβδομάδες. Το 48% των μαθητών πρότεινε την εισαγωγή οργανωμένων
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παρουσιάσεων θεματικών ενοτήτων-μαθημάτων και το 42% περισσότερες
ομαδικές εργασίες και δραστηριότητες. Οι προτάσεις των μαθητών καταγράφηκαν
από την Οργανωτική και Συντονιστική Επιτροπή λειτουργίας του Θ.Π.Σ., έτσι ώστε η
βασική επιθυμία των μαθητών για την επιμήκυνση της διάρκειας λειτουργίας του
κατά μία εβδομάδα, με την προϋπόθεση ομαλών οικονομικών και κοινωνικών
συνθηκών, να ικανοποιηθεί στην επόμενη σχολική χρονιά. Είναι σημαντικό επίσης
το γεγονός ότι ένας στους δύο συμμετέχοντες μαθητές προτείνει εισαγωγή πιο
οργανωμένων θεματικών ενοτήτων και εισηγήσεων και επίσης περισσότερες
ομαδικές εργασίες και δραστηριότητες. Οι προτάσεις αυτές από την πλευρά των
μαθητών κρίνονται ιδιαίτερα ώριμες για το ηλικιακό και κοινωνικό τους προφίλ και
κινούνται στη σφαίρα ενός σχολείου που δεν προσφέρει μόνο διασκέδαση,
χαλάρωση και παιχνίδι, αλλά που μπορεί και πρέπει να προσφέρει περισσότερα,
καλύτερα οργανωμένα και προσαρμοσμένα στα ενδιαφέροντα της ομάδας των
συμμετεχόντων μαθησιακά αντικείμενα.

Γράφημα 4. Προτάσεις συμμετεχόντων μαθητών
Συμπεράσματα - Προτάσεις - Συζήτηση
Μετά από την ανάλυση των στοιχείων της πρωτογενούς έρευνας και με βάση το
θεωρητικό υπόβαθρο της αποτελεσματικής λειτουργίας ενός Θ.Σ. παρατίθενται
ακολούθως οι προτάσεις βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας του
4ου Θ.Π.Σ. και τα συμπεράσματα της έρευνας. Οι βασικές προτάσεις συνοψίζονται
στα ακόλουθα:
• Επιμήκυνση της διάρκειας λειτουργίας του Θ.Π.Σ. (προτείνεται ως ιδανική
διάρκεια παιδαγωγικά, οργανωτικά, λειτουργικά μία εβδομάδα).
• Εισαγωγή πιο οργανωμένων παρουσιάσεων, θεματικών ενοτήτων και
μαθημάτων με συγκεκριμένο ωρολόγιο πρόγραμμα και χρονοδιάγραμμα.
• Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού – οδηγού (θα δίδεται στους μαθητές με την
έναρξη των δραστηριοτήτων του Θ.Σ.).
• Ύπαρξη ενός ευέλικτου ημερήσιου προγράμματος δραστηριοτήτων του Θ.Σ.
• Εύρεση εκ των προτέρων των αναγκαίων χρηματοδοτικών πόρων της
λειτουργίας του Θ.Σ με ενίσχυση αυτού από τις Δημοτικές και Περιφερειακές αρχές
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στις περιοχές στις οποίες πραγματοποιείται, ώστε να διατηρήσει το δημόσιο και
δωρεάν χαρακτήρα του.
• Ενημέρωση εμπεριστατωμένη, πλήρης και σε εύλογο χρονικό διάστημα όλων
των σχολικών μονάδων, των μαθητών, των εκπαιδευτικών, των γονέων της
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης και των όμορων
σ΄ αυτήν Διευθύνσεων για τα οφέλη, τις δράσεις και τη λειτουργία του Θ.Σ.
• Υποστήριξη ευρύτερη με πνεύμα συνεργασίας και καλής διάθεσης από όλους
τους εμπλεκόμενους φορείς, που σχετίζονται με τη λειτουργία ενός Θ.Σ.
• Λειτουργία των Θ.Σ. σε ασφαλές περιβάλλον με όρους και προϋποθέσεις
λειτουργίας αυστηρούς, καθορισμένους από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας
και Θρησκευμάτων.
• Δημιουργία ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Θ.Σ. από το
Υπουργείο, το οποίο με ευελιξία και προσαρμοστικότητα και στο πλαίσιο της
χάραξης μιας σύγχρονης εκπαιδευτικής πολιτικής θα συμπεριλάβει στη στρατηγική
του και το διαδικαστικό και λειτουργικό πλαίσιο λειτουργίας των Θ.Σ., ως σχολείων
με ευρύτερες κοινωνικές, παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές προεκτάσεις.
Συμπερασματικά το 4ο Θερινό Περιβαλλοντικό Σχολείο υπηρέτησε επαρκέστατα
το βασικό σκοπό και τους στόχους της λειτουργίας του. Αποτελεί μια πρωτοπόρα
δράση που έχει γίνει πλέον θεσμός για την περιοχή στην οποία διοργανώθηκε με
την υποστήριξη τοπικών, εκπαιδευτικών, διοικητικών και εκκλησιαστικών φορέων.
Το 4ο Θ.Π.Σ. βοήθησε καθοριστικά τους συμμετέχοντες μαθητές στην
ενεργοποίηση της σκέψης τους, τη βελτίωση της δημιουργικότητάς τους, την
ανάληψη πρωτοβουλιών, την άμεση και ενεργό εμπλοκή τους σε ομαδικές,
συνεργατικές, βιωματικές και ενεργητικές δράσεις. Επίσης πέτυχε σε σημαντικό
βαθμό τους στόχους που είχε θέσει εξαρχής, δηλαδή της ανάπτυξης του
στοχασμού των μαθητών, της βελτίωσης της κριτικής και αυτοκριτικής τους
σκέψης, καθώς επίσης και της εμπλοκής τους στην ανάληψη των προσωπικών τους
ευθυνών γύρω από τις ανθρώπινες επιλογές και πράξεις, τα κυρίαρχα πρότυπα, τις
αξίες και τα εμπλεκόμενα κοινωνικο-πολιτικά και ηθικά διλήμματα στις
σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες. Τέλος το Θ.Π.Σ. δημιούργησε διαύλους
επικοινωνίας του Σχολείου με την τοπική κοινωνία, τα προβλήματά της και τους
φορείς της και προετοίμασε τους μαθητές να σκέπτονται και να ενεργούν
υπεύθυνα ως πολίτες της χώρας τους και του κόσμου.
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Σήμερα γίνονται πολλοί τοπικοί, εθνικοί και διεθνείς μαθηματικοί διαγωνισμοί. Ο
πρώτος μαθηματικός διαγωνισμός «ολυμπιακού» τύπου διοργανώθηκε στην
Ουγγαρία το 1894. Η πρωτοτυπία του συγκεκριμένου διαγωνισμού οφειλόταν στο
γεγονός ότι τα προτεινόμενα θέματα απαιτούσαν ελάχιστες «τεχνικές» γνώσεις και
αποσκοπούσαν στο να ανιχνεύσουν το ταλέντο των διαγωνιζομένων. Είχαν δηλαδή
το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει τα προβλήματα των Μαθηματικών Ολυμπιάδων
(Μ.Ο.), οι οποίες θα αρχίσουν να διοργανώνονται αργότερα. Αξιοσημείωτο του εν
λόγω διαγωνισμού αποτελεί το γεγονός ότι η μόνη γυναίκα νικήτρια ήταν η E.
Orphanides, στις αρχές του 20ου αιώνα(1908). Ο όρος Μ.Ο. χρησιμοποιήθηκε για
πρώτη φορά στην διοργάνωση της Μ.Ο. στο Λένινγκραντ, το 1934. Το 1935 άρχισαν
να διοργανώνονται οι Μ.Ο. της Μόσχας και το ίδιο συνέβη στις περισσότερες πόλεις
της τότε ΕΣΣΔ. Μετά την έκτη Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα άρχισαν να
συμμετάσχουν και άλλες χώρες, ενώ εδώ και αρκετά χρόνια συμμετέχει και η
Ελλάδα.
Εισαγωγή - Προβληματική
Σήμερα γίνονται τόσοι πολλοί τοπικοί, εθνικοί και διεθνείς διαγωνισμοί με θέματα
«ολυμπιακού τύπου», ώστε συχνά υπάρχει επανάληψη των ίδιων ή παρόμοιων
θεμάτων με αποτέλεσμα όπως υποστηρίζει ο M.S. Klamkin η ετήσια παραγωγή
πρωτότυπων προβλημάτων σε παγκόσμια κλίμακα να μην αποτελεί ικανή ποσότητα
για να τροφοδοτεί έναν τόσο μεγάλο αριθμό μαθηματικών διαγωνισμών. Για την
αντιμετώπιση του φαινομένου αλλά και την βελτίωση και προαγωγή του θεσμού
των Μ.Ο. έχει αναλάβει η World Federation of National Mathematics Competitions,
η οποία κάθε χρόνο διοργανώνει διεθνές συνέδριο με θέμα τους μαθηματικούς
διαγωνισμούς. Επίσης, στις δραστηριότητες της συγκαταλέγεται και η έκδοση του
περιοδικού “Mathematics Competitions”.
Μέσα από τους μαθηματικούς διαγωνισμούς «αναδύθηκαν» νέοι ταλαντούχοι
μαθηματικοί που πρόσφεραν αργότερα πολλά, τόσο στην επιστήμη των
Μαθηματικών, όσο και σε συγγενείς επιστήμες. Ας παραθέσω κάποια
παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων: Νικητές του διαγωνισμού Putman υπήρξαν οι
λαμπροί Αμερικάνοι μαθηματικοί Gleason, Kaplansky και D.J. Newman καθώς
επίσης και οι Νομπελίστες φυσικοί R. Feynman, S. Weinberg και Murray GellMann.O Ρώσος Juri Matijasevich, ολυμπιονίκης στις Πανενωσιακές Μ.Ο. κατά τα έτη
1961 – 1963, ο οποίος έλυσε το 1970, το 10ο Πρόβλημα του Hilbert. O Γερμανός
Gerd Faltings νικητής στην παλαιά δυτικογερμανική Μ.Ο., απέδειξε,
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χρησιμοποιώντας μεθόδους της αριθμητικής αλγεβρικής γεωμετρίας, την εικασία
του Mordell. Ο αργυρός ολυμπιονίκης μας στην Δ.Μ.Ο. της Πράγας, Αντώνης
Μελάς, που ασχολείται με την διαφορική γεωμετρία.
Μέσα από τους μαθηματικούς διαγωνισμούς καλλιεργείται επίσης η ευγενής
άμιλλα μεταξύ των διαγωνιζομένων. Οι μαθηματικοί διαγωνισμοί αποτελούν ένα
σημαντικό πολιτιστικό γεγονός, αφού άνθρωποι διαφορετικών εθνοτήτων, φυλών
και θρησκευμάτων συναντώνται, γνωρίζονται και συμμετέχουν σε αυτή την ευγενή
άμιλλα.
Μαθηματικοί διαγωνισμοί Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (ΕΜΕ)
Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία διοργανώνει κάθε έτος τέσσερις Πανελλήνιους
Μαθητικούς Διαγωνισμούς. Ο σκοπός των διαγωνισμών της ΕΜΕ είναι η διάδοση
και καλλιέργεια της Μαθηματικής σκέψης, η ανάδειξη νέων μαθηματικών ταλέντων
και η προώθησή τους στα πλαίσια των καθιερωμένων Διεθνών Μαθηματικών
Διαγωνισμών. Οι τέσσερις αυτοί διαγωνισμοί χαρακτηρίζονται με τα ονόματα
"ΘΑΛΗΣ", "ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ" , "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ" και ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Ο πρώτος διαγωνισμός "ΘΑΛΗΣ" διενεργείται στο τρίτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.
Έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος μαθητές όλων των τάξεων των Λυκείων και των Β
και Γ τάξεων των Γυμνασίων της χώρας. Τα θέματα του διαγωνισμού είναι
διαφορετικά για κάθε τάξη. Ο μαθητής που θέλει να λάβει μέρος στον διαγωνισμό
πρέπει να δηλώσει συμμετοχή στον διευθυντή του σχολείου του μέχρι την
ημερομηνία που καθορίζεται, ως προθεσμία υποβολής αίτησης συμμετοχής, στην
εγκύκλιο της Διεύθυνσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ.
Ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας των θεμάτων και του ορισμού του αριθμού των
επιτυχόντων προσδιορίζεται ο βαθμός που ορίζεται ως βάση για κάθε τάξη από τα
μέλη της επιτροπής διαγωνισμών της ΕΜΕ. Σχετικός πίνακας επιτυχόντων
ανακοινώνεται από την επιτροπή διαγωνισμών της ΕΜΕ. Επίσης ο πίνακας αυτός
αποστέλλεται στις Τοπικές Νομαρχιακές Επιτροπές, τα Παραρτήματα της ΕΜΕ και
όπου αλλού κρίνεται αυτό αναγκαίο.
Ο δεύτερος διαγωνισμός "ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ" διενεργείται στο δεύτερο δεκαήμερο του
Δεκεμβρίου με θέματα διαφορετικά για κάθε τάξη. Έχουν δικαίωμα να λάβουν
μέρος όσοι συγκέντρωσαν βαθμολογία πάνω από τη βάση στο διαγωνισμό
“ΘΑΛΗΣ”. Ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας των θεμάτων και του ορισμού του
αριθμού των επιτυχόντων προσδιορίζεται ο βαθμός που ορίζεται ως βάση για κάθε
τάξη από τα μέλη της επιτροπής διαγωνισμών της ΕΜΕ. Σχετικός πίνακας
επιτυχόντων ανακοινώνεται από την επιτροπή διαγωνισμών της ΕΜΕ. Επίσης ο
πίνακας αυτός αποστέλλεται στις Τοπικές Νομαρχιακές Επιτροπές, τα Παραρτήματα
της ΕΜΕ και όπου αλλού κρίνεται αυτό αναγκαίο.
Ο τρίτος διαγωνισμός "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ" διενεργείται στο δεύτερο δεκαήμερο του
Φεβρουαρίου. Έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος όσοι επέτυχαν στο δεύτερο
διαγωνισμό "ΕΥΚΛΕΙΔΗ". Σχετικός πίνακας επιτυχόντων ανακοινώνεται από την
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επιτροπή διαγωνισμών της ΕΜΕ. Στη συνέχεια από το Δ.Σ. της ΕΜΕ συντάσσεται
έγγραφο - ανακοίνωση το οποίο διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Σπουδών
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ η οποία και εκδίδει σχετική εγκύκλιο η
οποία αποστέλλεται σε όλες τις Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπαίδευσης. Ενημερώνονται όλοι
οι ενδιαφερόμενοι φορείς. Ο διαγωνισμός «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» χωρίζεται σε δύο
κατηγορίες, το διαγωνισμό Νέων και στο διαγωνισμό των Μεγάλων. Στο διαγωνισμό
Νέων συμμετέχουν οι μαθητές του Γυμνασίου, ενώ στο διαγωνισμό Μεγάλων
συμμετέχουν οι μαθητές Λυκείου.
Ο τέταρτος διαγωνισμός "ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ" διενεργείται αρχές
Απριλίου χωρισμένος σε δύο κατηγορίες «Μικρών» και «Μεγάλων». Λαμβάνουν
μέρος όσοι μαθητές βραβεύθηκαν στο διαγωνισμό «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» με σκοπό την
επιλογή των ομάδων που θα συμμετάσχουν στις Βαλκανιάδες και στη Διεθνή
Μαθηματική Ολυμπιάδα.
Οι παραπάνω χρονικοί προσδιορισμοί είναι ενδεικτικοί και μπορούν να
αναπροσαρμοστούν εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι με απόφαση του Δ.Σ. της
Ε.Μ.Ε. Ακριβής ημερομηνία διεξαγωγής των διαγωνισμών για κάθε σχολικό έτος
καθορίζεται από το Δ.Σ της ΕΜΕ. Στη συνέχεια το Δ.Σ της ΕΜΕ σε συνεργασία με τη
Διεύθυνση Σπουδών Δ.Ε. του ΥΠΕΠΘ, η οποία εκδίδει σχετική εγκύκλιο,
ενημερώνουν τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης
της χώρας για τις ημερομηνίες διεξαγωγής των διαγωνισμών. Μέσω δε των
Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ενημερώνονται οι Σχολικοί Σύμβουλοι
και οι Διευθυντές των Σχολείων όλης της χώρας για τις ημερομηνίες διεξαγωγής των
διαγωνισμών. Στη συνέχεια οι διευθυντές των σχολείων μεριμνούν για την έγκαιρη
ενημέρωση των μαθητών. Επίσης εκδίδεται Δελτίο Τύπου το οποίο κοινοποιείται
στα Μ.Μ.Ε. και τον Τύπο.
Εξεταστικά Κέντρα
Ο Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός "ΘΑΛΗΣ" πραγματοποιείται σε κάθε νομό
της χώρας. Την ευθύνη διεξαγωγής του διαγωνισμού σε κάθε νομό την έχει μια
Τοπική Νομαρχιακή Επιτροπή που θα συγκροτηθεί με συνεργασία του τοπικού
Παραρτήματος της ΕΜΕ Ο δεύτερος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός
"ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ" διεξάγεται στους νομούς της χώρας που υπάρχει τοπικό παράρτημα
της ΕΜΕ με ευθύνη της Τοπικής Νομαρχιακής Επιτροπής .Ο τρίτος Πανελλήνιος
Μαθητικός Διαγωνισμός "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ" διοργανώνεται στην Αθήνα από τα κεντρικά
της ΕΜΕ. Την ευθύνη διεξαγωγής του διαγωνισμού την έχει η Επιτροπή
Διαγωνισμών της ΕΜΕ και η Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του
ΥΠΕΠΘ. Οι μαθητές σε αυτό τον διαγωνισμό διαγωνίζονται σε δύο κατηγορίες που
καθορίζονται ηλικιακά.
Έκδοση Αποτελεσμάτων - Απονομή Βραβείων
Διαγωνισμός "Θαλής"
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Μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης και των πιθανών αναβαθμολογήσεων
από τους βαθμολογητές - αναβαθμολογιτές, από το Δ.Σ της Ε.Μ.Ε. ανακοινώνεται
πίνακας επιτυχόντων. Επίσης από την Επιτροπή Διαγωνισμών, μέσω των
Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Παραρτημάτων της ΕΜΕ σε όλη
τη χώρα, των σχολείων τους οι μαθητές που επέτυχαν στον διαγωνισμό.
Διαγωνισμός "Ευκλείδης"
Μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης και των πιθανών αναβαθμολογήσεων
από τους βαθμολογητές-αναβαθμολογητές, από το Δ.Σ της Ε.Μ.Ε. ανακοινώνεται
πίνακας επιτυχόντων. Ο πίνακας αυτός αποστέλλεται στις Τοπικές Νομαρχιακές
Επιτροπές, τα Παραρτήματα της ΕΜΕ και όπου αλλού κρίνεται αυτό αναγκαίο.
Διαγωνισμός "Αρχιμήδης"
Το πρωινό της ημέρας διεξαγωγής του διαγωνισμού πραγματοποιείται ο
Διαγωνισμός. Μετά το πέρας της διεξαγωγής τα γραπτά μεταφέρονται στα
Κεντρικά, όπου και βαθμολογούνται από την ομάδα των βαθμολογητών. Την
επόμενη ημέρα διοργανώνεται τελετή βράβευσης, των μαθητών που επέτυχαν στον
διαγωνισμό.
Η επιτροπή διαγωνισμών της ΕΜΕ μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων του
Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού "Αρχιμήδη", επιλέγει δύο ομάδες (μικροί μεγάλοι) των 24 μαθητών ή περισσότερων σε περίπτωση ισοβαθμίας. Οι ομάδες
αυτές θα αποτελέσουν τη βάση από την οποία θα επιλεγεί η ομάδα που θα
συμμετάσχει στη Βαλκανιάδα των Μαθηματικών, όπως και αυτή που θα
συμμετάσχει στη Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα.
Όλοι οι επιλεγέντες μαθητές και των δύο κατηγοριών βραβεύονται με μετάλλια
χρυσά, αργυρά και χάλκινα με αναλογία 1:2:3 κατά προσέγγιση.
Διαδικασία επιλογής Ολυμπιακής Ομάδας
Α. Μεγάλοι
Η 24άδα των μαθητών που προκρίθηκαν στον διαγωνισμό ΑΡΧΙΜΗΔΗ συμμετέχει
στο τελευταίο προκριματικό διαγωνισμό (Προκριματικός διαγωνισμός) με
βαθμολογική κλίμακα από 1έως 20.
Την επόμενη μέρα του Προκριματικού διαγωνισμού ακολουθεί προφορική εξέταση
των διαγωνιζόμενων από επιτροπή που καθορίζεται από την επιτροπή διαγωνισμών
της ΕΜΕ.
Από τους μαθητές που έχουν το μεγαλύτερο άθροισμα βαθμών στον ΑΡΧΙΜΗΔΗ και
στον Προκριματικό διαγωνισμό προκύπτει η εξαμελής ομάδα που θα λάβει μέρος
στη Βαλκανική μαθηματική Ολυμπιάδα καθώς και μία εξαμελής ομάδα
αναπληρωματικών. Η προφορική εξέταση παίζει ρόλο στη γνωριμία της επιτροπής
διαγωνισμών με τους διαγωνιζόμενους και στη διαπίστωση των αναγκών τους στα
διάφορα Μαθηματικά αντικείμενα.
Η επιλεγείσα ομάδα των μεγάλων με την αναπληρωματική καθώς και όσοι άλλοι
μαθητές το επιθυμούν, πριν από την τέλεση της Βαλκανικής Μαθηματικής
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Ολυμπιάδας θα ενταχθούν άμεσα στα πλαίσια μιας, όσο είναι δυνατόν, εντατικής
προετοιμασίας, η οποία θα λειτουργεί Σαββατοκύριακα και αργίες.
Ταυτόχρονα με τη διεξαγωγή του διαγωνισμού της Βαλκανιάδας, θα γίνεται ο ίδιος
διαγωνισμός στην ΕΜΕ για την αναπληρωματική ομάδα. Τα γραπτά όλων των
μαθητών θα διορθώνονται ενιαία από την Επιτροπή Διαγωνισμών (δεν θα ισχύει η
βαθμολογία της Βαλκανιάδας για την κανονική ομάδα) με άριστα το 40. Ο βαθμός
θα προστίθεται στην προηγούμενη βαθμολογία. Με βάση τη νέα αυτή κατάταξη
(1/80) θα καθορίζεται η ομάδα που θα συμμετάσχει στη Διεθνή Μαθηματική
Ολυμπιάδα και θα εντάσσεται σε νέα φάση προετοιμασίας.
Αλγόριθμος επιλογής για τη Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα
ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ(1-20):-ΒαθμόςΧ1
Προκριματικός-Διαγωνισμός:(1-20):-ΒαθμόςΧ1
Βαλκανική μαθηματική Ολυμπιάδα(1-40): Βαθμός Χ 1
Η ΕΜΕ συμμετέχει στο Μεσογειακό Μαθηματικό διαγωνισμό που διοργανώνεται
από την Ισπανική Μαθηματική Εταιρεία προς τιμή του Μαθηματικού Peter O’
Halloran. Τα θέματα που αποστέλλονται από την Ισπανική Μαθηματική Εταιρεία
(Francisco Bellot) μεταφράζονται με ευθύνη του προέδρου της Επιτροπής
διαγωνισμών της ΕΜΕ. Συμμετέχουν προαιρετικά όσοι μαθητές από την κατηγορία
των μεγάλων βραβεύτηκαν στο διαγωνισμό «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ». Με απόφαση του
Προεδρείου της ΕΜΕ είναι δυνατόν κάποια χρονιά ο Μεσογειακός Μαθηματικός
διαγωνισμός να συμπίπτει με τον Προκριματικό διαγωνισμό.
Β. Μικροί
Η 24-άδα των μαθητών που προκρίθηκαν στον διαγωνισμό ΑΡΧΙΜΗΔΗ συμμετέχει
στο τελευταίο Προκριματικό διαγωνισμό με βαθμολογική κλίμακα από 1έως 20.
Την επόμενη μέρα του Προκριματικού διαγωνισμού ακολουθεί προφορική εξέταση
των διαγωνιζόμενων από επιτροπή που καθορίζεται από την επιτροπή διαγωνισμών
της ΕΜΕ.
Από τους μαθητές που έχουν το μεγαλύτερο άθροισμα βαθμών στον ΑΡΧΙΜΗΔΗ και
στον Προκριματικό διαγωνισμό προκύπτει η εξαμελής ομάδα που θα λάβει μέρος
στη Βαλκανική μαθηματική Ολυμπιάδα καθώς και μία εξαμελής ομάδα
αναπληρωματικών. Η προφορική εξέταση παίζει ρόλο στη γνωριμία της επιτροπής
διαγωνισμών με τους διαγωνιζόμενους και στη διαπίστωση των αναγκών τους στα
διάφορα Μαθηματικά αντικείμενα.
Μετά από μακρόχρονες προσπάθειες της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας τα
μέλη των Εθνικών Ομάδων των Μαθηματικών που κατακτούν μετάλλια στους
Διεθνείς Μαθηματικούς Διαγωνισμούς (Βαλκανιάδες, Ολυμπιάδες) εγγράφονται
καθ' υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων σε όλα τα Πανεπιστημιακά Τμήματα
όπου τα μαθηματικά εξετάζονται ως μάθημα κατεύθυνσης.
Το Υπουργείο Παιδείας κατέθεσε στη Βουλή Πρόταση Νόμου, η οποία έγινε δεκτή
παμψηφεί (ΦΕΚ 267/20-11-2003).
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Α. Κάτοχοι απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής
τους στο Λύκειο, έχουν διακριθεί στην Βαλκανική ή την Διεθνή Ολυμπιάδα,
Μαθηματικών, Πληροφορικής, Φυσικής, ή Χημείας και τους έχει απονεμηθεί
πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο (Χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο) εγγράφονται
καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε πανεπιστημιακά τμήματα, εφόσον για
την εισαγωγή τους σε αυτά το μάθημα στο οποίο έχουν διακριθεί στις Ολυμπιάδες,
εξετάζεται ως μάθημα κατεύθυνσης.
Β. Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης εφαρμόζονται ανάλογα και για τους
κατόχους Β΄ Κύκλου Σπουδών ΤΕΕ, που έχουν διακριθεί στην Ολυμπιάδα της
Πληροφορικής για την εγγραφή τους σε τμήματα ΤΕΙ.
Γ. Η διάκριση βεβαιώνεται από τον αντίστοιχο επιστημονικό φορέα ή ένωση.
Δ. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα
θέματα που έχουν σχέση με την υποβολή αιτήσεων, τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά και τον έλεγχο αυτών, τη διαδικασία εγγραφής και κάθε άλλη
λεπτομέρεια.
Διεθνής Μαθηματικός Διαγωνισμός
"Καγκουρό"
Ο διεθνής μαθηματικός διαγωνισμός «Καγκουρό» είναι ο μεγαλύτερος
εκπαιδευτικός διασκεδαστικός διαγωνισμός στον κόσμο, με συμμετοχή 6,5
εκατομμυρίων μαθητών από 52 χώρες. Η Ελλάδα άρχισε να συμμετέχει στον
διαγωνισμό από τον Μάρτιο του 2007. Η φιλοσοφία του διαγωνισμού βασίζεται
στην αρχή ότι τα μαθηματικά είναι μία κουλτούρα η οποία πρέπει να παρέχεται σε
όλους. Ειδικά, επειδή τα μαθηματικά καλλιεργούν την σκέψη και φέρνουν
πνευματική ικανοποίηση, δεν πρέπει να απευθύνονται μόνο σε λίγους. Στον
διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μαθητές από την Β΄ Δημοτικού μέχρι
την Γ΄ Λυκείου, ανεξάρτητα από το τύπο ή τη μορφή του Σχολείου τους (Δημόσιο,
Ιδιωτικό, κ.λπ.). Τα θέματα στα οποία διαγωνίζονται δεν απαιτούν ειδικές γνώσεις
μαθηματικών και δεν απευθύνονται μόνο σε μαθητές με ιδιαίτερη κλίση στα
μαθηματικά. Ο κοινός νους, η καθαρή σκέψη και η αγάπη για τα μαθηματικά είναι
αρκετά εφόδια για να αντιμετωπίσει κανείς τα θέματα του διαγωνισμού. Το
«Καγκουρό», όμως, δεν είναι μόνο ένας ετήσιος διαγωνισμός. Με αφορμή τον
διαγωνισμό παράγεται εκπαιδευτικό υλικό που προάγει την γνώση, διαχέει την
πληροφορία και καλλιεργεί την σκέψη. Όλοι οι μαθητές που παίρνουν μέρος στον
διαγωνισμό λαμβάνουν δώρα με ενδιαφέρον εκπαιδευτικό περιεχόμενο,
ανεξάρτητα από την επίδοσή τους, και μια βεβαίωση συμμετοχής. Επιπλέον, ένας
στους έξι διαγωνιζόμενους παίρνει επιπρόσθετα συμβολικά βραβεία με βάση την
επίδοσή του. Επίσης, στο μέλλον, κάποια από τα βραβεία του διαγωνισμού θα
δίνουν την ευκαιρία σε διακριθέντες μαθητές να παρακολουθήσουν θερινά σχολεία
και κατασκηνώσεις στο εσωτερικό ή εξωτερικό. Για εγγραφή στο διαγωνισμό
απαιτείται συνδρομή 12,50 ευρώ. Το ποσό αυτό καλύπτει τα έξοδα του
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διαγωνισμού, τα δώρα που παίρνουν όλοι οι συμμετέχοντες (των οποίων η αξία
είναι μεγαλύτερη από τη συνδρομή) και τα βραβεία των διακριθέντων.
Ιστορία του διαγωνισμού
Η ιδέα του διαγωνισμού ξεκίνησε το 1993 όταν εκπρόσωποι από οκτώ χώρες
(Γαλλία, Ρωσία, Ουγγαρία, Λευκορωσία, Ολλανδία, Πολωνία, Ρουμανία και
Ισπανία), με μεγάλη πείρα σε διεθνείς μαθηματικούς διαγωνισμούς, αποφάσισαν
να διοργανώσουν έναν διαγωνισμό ο οποίος θα απευθυνόταν σε όλους τους
μαθητές και όχι μόνο σε εκείνους που έχουν υψηλή επίδοση στα μαθηματικά.
Ένα χρόνο αργότερα, το 1994, οι πρώτοι εκπρόσωποι ίδρυσαν τον Διεθνή
Οργανισμό Kangourou Sans Frontieres (Καγκουρό Χωρίς Σύνορα) με έδρα το Παρίσι.
Ο βασικός στόχος του Οργανισμού ήταν η προώθηση των μαθηματικών με
διασκεδαστικό τρόπο, χωρίς φυλετικές ή κοινωνικές διακρίσεις. Συγχρόνως
οργάνωσαν έναν μαθηματικό διαγωνισμό κατά τα πρότυπα ενός επιτυχημένου
εθνικού διαγωνισμού στην Αυστραλία, με το όνομα Kangaroo. Από τον τελευταίο
πήρε το όνομά του και ο νέος διαγωνισμός. Η Ελλάδα και, ανεξάρτητα, η Κύπρος
έγιναν μέλη του Οργανισμού Kangourou Sans Frontieres τον Οκτώβριο του 2006.
Σήμερα είναι μέλη σχεδόν όλες οι Ευρωπαϊκές χώρες, οι ΗΠΑ, και χώρες της Ασίας
και Λατινικής Αμερικής. Οι διάφορες χώρες που συμμετέχουν στον διαγωνισμό δεν
ανταγωνίζονται μεταξύ τους, ούτε γίνονται συγκρίσεις των αποτελεσμάτων.
Ωστόσο, τα θέματα κατασκευάζονται από κοινού από τους εκπροσώπους των
χωρών μελών, κατά την ετήσιά τους συνάντηση. Οι διαγωνιζόμενοι γράφουν σε
κοινά θέματα με εξαίρεση έναν μικρό αριθμό ερωτήσεων. Οι διαφορές είναι μόνο
οι απαραίτητες ώστε να ληφθούν υπ΄ όψιν οι εκπαιδευτικές ιδιαιτερότητες και
διαφορές στο αναλυτικό πρόγραμμα κάθε χώρας μέλους.
Μαθητικός Διαγωνισμός «Παιχνίδι και Μαθηματικά» για μαθητές Ε και Στ τάξης
Δημοτικών Σχολείων, Δημόσιων και Ιδιωτικών.
Την Παρασκευή 7 Μαρτίου 2014 πραγματοποιήθηκε από την Ελληνική Μαθηματική
Εταιρεία (Ε.Μ.Ε) ο 8ος Μαθητικός Διαγωνισμός «Παιχνίδι και Μαθηματικά» για
μαθητές Ε και Στ τάξης Δημοτικών Σχολείων, Δημόσιων και Ιδιωτικών, της Ελλάδας.
Ο διαγωνισμός διεξήχθη τις δυο πρώτες ώρες με κοινά θέματα γι όλα τα σχολεία,
που εξέδωσε η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία. Φέτος εκδήλωσαν ενδιαφέρον
περίπου 3000 σχολεία και οι μαθητές που συμμετείχαν αναμένεται να ξεπεράσουν
τις 70.000. Βασικός σκοπός του διαγωνισμού είναι να έρθουν οι μαθητές σε επαφή
με κάποιες ασκήσεις – δραστηριότητες, μέσα από τις οποίες:
• Θα αντιληφθούν ότι τα μαθηματικά κρύβουν ομορφιά και προσφέρουν πολλές
δυνατότητες στη ζωή μας
• Θα εκτιμήσουν τη χρήση των μαθηματικών σε πολλές εφαρμογές
• Θα χρησιμοποιήσουν τη μαθηματική τους σκέψη σε ευχάριστα και έξυπνα
προβλήματα
Τα θέματα του διαγωνισμού επεξεργάστηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του Μικρού
Ευκλείδη. Γίνεται αντιληπτό ότι λόγω του μεγέθους του ο διαγωνισμός αυτός δεν θα
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μπορούσε να υλοποιηθεί αν δεν τον είχαν αγκαλιάσει οι μάχιμοι εκπαιδευτικοί της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στους οποίους η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία
εκφράζει τις ευχαριστίες της. Πρέπει να τονίσουμε την ουσιαστική συμβολή τόσο
στην ενημέρωση των σχολείων όσο και στη διεξαγωγή του διαγωνισμού που είχε η
άψογη συνεργασία της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας με το Σχολικό Δίκτυο Στην
πραγματοποίηση του διαγωνισμού βοήθησε και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο διαγωνισμός αυτός τελεί υπό την αιγίδα ου
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Τα Παραρτήματα της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (Ε.Μ.Ε.) διοργανώνουν
εκδηλώσεις βράβευσης των μαθητών Γυμνασίων και Λυκείων. Π.Χ Το Παράρτημα
της Ημαθίας, διοργάνωσε εκδήλωση βράβευσης των μαθητών που διακρίθηκαν
στους Μαθηματικούς Διαγωνισμούς του σχολικού έτους 2013-2014. Στην εκδήλωση
θα βραβευτούν οκτώ (8) μαθητές της Α΄ Γυμνασίου του Νομού Πέλλας, οι οποίοι
διακρίθηκαν στους Ημαθιώτικους τοπικούς Μαθηματικούς διαγωνισμούς Υπατία
και Καραθεοδωρή.
Βράβευση Μαθητών Δημοτικού Ημαθίας 2013.
Η βράβευση των μαθητών της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης των δημοτικών σχολείων της
Ημαθίας, οι οποίοι διακρίθηκαν στους μαθηματικούς διαγωνισμούς της σχολικής
χρονιάς 2012-2013 πραγματοποιήθηκε στο θερινό Δημοτικό θέατρο Νάουσας με
πολύ μεγάλη επιτυχία την Κυριακή 16 Ιουνίου 2013.
Το Παράρτημα Αιτωλοακαρνανίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας
διοργάνωσε την Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2014 στο 2ο Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου ,
μια πολύ όμορφη τελετή που σκοπό είχε τη βράβευση των μαθητών της Ε΄ και Στ΄
τάξης Δημοτικών Σχολείων της Αιτωλ/νίας, οι οποίοι διακρίθηκαν στο διαγωνισμό
«Παιχνίδι και Μαθηματικά», τα έτη 2013 και 2014. Η εκδήλωση έγινε στην
κατάμεστη αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου.
Χαιρετισμούς απεύθυναν ο Διευθυντής Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Αιτωλοακαρνανίας κ. Παλαιολόγος Ιάκωβος, ο Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών
Αιτωλοακαρνανίας κ. Νάκος Κωνσταντίνος και ο Πρόεδρος του Παραρτήματος κ.
Γιαννακάς Κωνσταντίνος. Ακολούθησε εισήγηση του εκπροσώπου της ΕΜΕ κ.
Βασίλη Φουρτούνη, ο οποίος αναφέρθηκε στη ιστορία και τους διαγωνισμούς της
ΕΜΕ.
Ο Διαγωνισμός «Παιχνίδι και Μαθηματικά» του περιοδικού “Ο Μικρός Ευκλείδης”
Ο Διαγωνισμός «Παιχνίδι και Μαθηματικά» για μαθητές Ε΄ και Στ τάξης Δημοτικών
Σχολείων, Δημόσιων και Ιδιωτικών, της Ελλάδας διεξάγεται κάθε χρόνο την Άνοιξη
και είναι διάρκειας δυο ωρών με κοινά θέματα γι όλα τα σχολεία, που συντάσσει η
Επιτροπή Διαγωνισμού του περιοδικού «Μικρός Ευκλείδης» της Ελληνικής
Μαθηματικής Εταιρείας. Βασικός σκοπός του διαγωνισμού είναι να έρθουν οι
μαθητές σε επαφή με κάποιες ασκήσεις – δραστηριότητες, μέσα από τις οποίες: Θα
αντιληφθούν ότι τα μαθηματικά κρύβουν ομορφιά και προσφέρουν πολλές
δυνατότητες στη ζωή μας. Θα εκτιμήσουν τη χρήση των μαθηματικών σε πολλές
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εφαρμογές. Θα χρησιμοποιήσουν τη μαθηματική τους σκέψη σε ευχάριστα και
έξυπνα προβλήματα. Με δεδομένο ότι σε αυτόν παίρνουν μέρος γύρω στις 3.000
σχολικές μονάδες και 70.000 περίπου μαθητές, γίνεται αντιληπτό ότι ο διαγωνισμός
αυτός, λόγω του τεραστίου όγκου του, δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί αν δεν τον
είχαν αγκαλιάσει οι μάχιμοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στους
οποίους αξίζουν συγχαρητήρια και η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία τους
ευχαριστεί θερμά.
Ιστορία των Μαθηματικών Ολυμπιάδων
Ο πρώτος μαθηματικός διαγωνισμός «ολυμπιακού» τύπου διοργανώθηκε στην
Ουγγαρία το 1894. Η πρωτοτυπία του συγκεκριμένου διαγωνισμού οφειλόταν στο
γεγονός ότι τα προτεινόμενα θέματα απαιτούσαν ελάχιστες «τεχνικές» γνώσεις και
αποσκοπούσαν στο να ανιχνεύσουν το ταλέντο των διαγωνιζομένων. Είχαν δηλαδή
το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει τα προβλήματα των Μαθηματικών
Ολυμπιάδων (Μ.Ο.), οι οποίες θα αρχίσουν να διοργανώνονται αργότερα.
Αξιοσημείωτο του εν λόγω διαγωνισμού αποτελεί το γεγονός ότι η μόνη γυναίκα
νικήτρια ήταν η E. Orphanides, στις αρχές του 20ου αιώνα(1908).Ο όρος Μ.Ο.
χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην διοργάνωση της Μ.Ο. στο Λένινγκραντ, το
1934. Το 1935 άρχισαν να διοργανώνονται οι Μ.Ο. της Μόσχας και το ίδιο συνέβη
στις περισσότερες πόλεις της τότε ΕΣΣΔ. Μετά την έκτη Διεθνής Μαθηματική
Ολυμπιάδα άρχισαν να συμμετάσχουν και άλλες χώρες, ενώ εδώ και αρκετά χρόνια
συμμετέχει και η Ελλάδα. Σήμερα γίνονται τόσοι πολλοί τοπικοί, εθνικοί και
διεθνείς διαγωνισμοί με θέματα «ολυμπιακού τύπου», ώστε συχνά υπάρχει
επανάληψη των ίδιων ή παρόμοιων θεμάτων με αποτέλεσμα όπως υποστηρίζει ο
M.S. Klamkin η ετήσια παραγωγή πρωτότυπων προβλημάτων σε παγκόσμια κλίμακα
να μην αποτελεί ικανή ποσότητα για να τροφοδοτεί έναν τόσο μεγάλο αριθμό
μαθηματικών διαγωνισμών. Για την αντιμετώπιση του φαινομένου αλλά και την
βελτίωση και προαγωγή του θεσμού των Μ.Ο. έχει αναλάβει η World Federation of
National Mathematics Competitions, η οποία κάθε χρόνο διοργανώνει διεθνές
συνέδριο με θέμα τους μαθηματικούς διαγωνισμούς. Επίσης, στις δραστηριότητες
της συγκαταλέγεται και η έκδοση του περιοδικού “Mathematics Competitions”.
Μαθηματικοί διαγωνισμοί «μη ολυμπιακού τύπου»
Τα τελευταία χρόνια διεξάγονται μαθηματικοί διαγωνισμοί ενός νέου τύπου οι
οποίοι ονομάζονται διαγωνισμοί «μη ολυμπιακού τύπου». Σύμφωνα με τον
καθηγητή Vladimir Burjan η λογική αυτών των μαθηματικών διαγωνισμών είναι η
ανάδειξη και εκείνων των υποψηφίων που μπορεί να είναι ταλαντούχοι αλλά για
κάποιους λόγους δεν μπορούν να αναδείξουν αυτό το χάρισμα στους διαγωνισμούς
των Μ.Ο., όπου ο υποψήφιος πρέπει να είναι ικανός να παράγει διανοητική
εργασία σε συγκεκριμένο χρόνο και κάτω από την πίεση του χρόνου, να είναι
ιδιαίτερα γρήγορος ώστε τελικά να χρησιμοποιεί σωστά την μαθηματική γλώσσα.
Τέτοιου είδος διαγωνισμός μπορεί να θεωρηθεί ο ουγγρικός “Miklos Schweitzer
Memorial Mathematical Competition”. Για παράδειγμα, στον συγκεκριμένο
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διαγωνισμό οι διαγωνιζόμενοι επεξεργάζονται τα θέματα στο σπίτι τους και πρέπει
να δώσουν τις λύσεις τους εντός 7 – 10 ημερών. Σύμφωνα με τον καθηγητή M.S.
Klamkin ο μαθηματικός διαγωνισμός Miklos – Schweitzer είναι ο καλύτερος
διαγωνισμός παγκόσμια διότι διεξάγεται σε συνθήκες που είναι παρόμοιες με τον
τρόπο που διεξάγεται η έρευνα στις Επιστήμες.
Ο ρόλος των προβλημάτων στην Μαθηματική Επιστήμη.
Ο David Hilbert στην ομιλία του στο Διεθνές Συνέδριο των Μαθηματικών που έγινε
στο Παρίσι το 1900 πρότεινε έναν κατάλογο από 23 άλυτα προβλήματα και
προσδιόρισε έτσι σε σημαντικό βαθμό την πορεία της μαθηματικής έρευνας στον
20ο αιώνα. Μίλησε επίσης για την σπουδαιότητα και τον ρόλο των προβλημάτων
στην ανάπτυξη των Μαθηματικών, αλλά και τη μεγάλη αξία των μεθόδων της
γενίκευσης (generalization) και της εξειδίκευσης (specialization).
Πολλές φορές η πρόοδος στα Μαθηματικά έχει επιτευχθεί, είτε χάρις στην
«αποσύνδεση» των προβλημάτων από το περιεχόμενό τους, είτε επειδή η
«περιέργεια» κάποιων για «απομονωμένα» και ίσως ξεχασμένα προβλήματα
οδήγησε σε σημαντικές μαθηματικές ανακαλύψεις. Να πως θέτει το ζήτημα ο
μεγάλος μαθηματικός Herman Weyl στο πρόλογο του βιβλίου του, “The Classical
Groups”, Princeton University Press, 1939,2η έκδοση,1946: «όσο σπουδαίες και αν
είναι οι γενικές έννοιες και προτάσεις με τις οποίες το σύγχρονο φλογερό πάθος για
αξιωματικοποίηση και γενίκευση μας έχει εφοδιάσει …., μολαταύτα είμαι
πεπεισμένος ότι τα μεμονωμένα προβλήματα, με όλη τους την πολυπλοκότητα
συνιστούν την πρώτη ύλη και τον πυρήνα των Μαθηματικών. Για να ξεπεράσεις τη
δυσκολία τους απαιτείται η πιο σκληρή δουλειά».
Γιατί να διεξάγονται μαθηματικοί διαγωνισμοί;
Μέσα από τους μαθηματικούς διαγωνισμούς «αναδύθηκαν» νέοι ταλαντούχοι
μαθηματικοί που πρόσφεραν αργότερα πολλά, τόσο στην επιστήμη των
Μαθηματικών, όσο και σε συγγενείς επιστήμες. Ας παραθέσω κάποια
παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων:
Νικητές του διαγωνισμού Putman υπήρξαν οι λαμπροί Αμερικάνοι μαθηματικοί
Gleason, Kaplansky και D.J. Newman καθώς επίσης και οι Νομπελίστες φυσικοί R.
Feynman, S. Weinberg και Murray Gell-Mann. O Ρώσος Juri Matijasevich,
ολυμπιονίκης στις Πανενωσιακές Μ.Ο. κατά τα έτη 1961 – 1963, ο οποίος έλυσε το
1970, το 10ο Πρόβλημα του Hilbert. O Γερμανός Gerd Faltings νικητής στην παλαιά
δυτικογερμανική Μ.Ο., απέδειξε, χρησιμοποιώντας μεθόδους της αριθμητικής
αλγεβρικής γεωμετρίας, την εικασία του Mordell.Ο αργυρός ολυμπιονίκης μας στην
Δ.Μ.Ο. της Πράγας, Αντώνης Μελάς, που ασχολείται με την διαφορική γεωμετρία.
Μέσα από τους μαθηματικούς διαγωνισμούς καλλιεργείται επίσης η ευγενής
άμιλλα μεταξύ των διαγωνιζομένων. Οι μαθηματικοί διαγωνισμοί αποτελούν ένα
σημαντικό πολιτιστικό γεγονός, αφού άνθρωποι διαφορετικών εθνοτήτων, φυλών
και θρησκευμάτων συναντώνται, γνωρίζονται και συμμετέχουν σε αυτή την ευγενή
άμιλλα.
-246-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων

Πριν κλείσω την εισήγησή μου θα ήθελα να θέσω έναν προβληματισμό:
Άραγε οι μαθηματικοί διαγωνισμοί (όλων των τύπων) αποβλέπουν στην
δημιουργία μιας ελίτ και αντιστρατεύονται τους στόχους μιας μαζικής παιδείας;
Και αν ένας τέτοιος λογισμός είναι ορθός:
Γιατί στον διαγωνισμό της ΕΜΕ η συντριπτική πλειοψηφία των διακρίσεων
προέρχεται από Δημόσια σχολεία και μάλιστα κυρίως της επαρχίας;
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
www. hms.gr
www.kangaroo.gr
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Scientix: η κοινότητα για την εκπαίδευση των Φυσικών Επιστήμων
στην Ευρώπη
Νίκου Α. Σταύρος
Αναπληρωτής Πρεσβευτής του Scientix στην Ελλάδα, Φυσικός-Πληροφορικός MSc
stavrosnikou@sch.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
To Scientix είναι μια ανοιχτή κοινότητα για την εκπαίδευση των Φυσικών Επιστημών
στην Ευρώπη. Δημιουργήθηκε για να διευκολύνει την διάδοση και την ανταλλαγή
τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της εκπαίδευσης των Φυσικών
Επιστημών στην Ευρωπαϊκή Ένωση . Η παρούσα εργασία παρουσιάζει συνοπτικά τις
λειτουργίες της εκπαιδευτικής πύλης Scientix και φιλοδοξεί να κινητοποιήσει τον
εκπαιδευτικό της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να
χρησιμοποιήσει το εκπαιδευτικό υλικό που βρίσκεται σε αυτήν. Τα οφέλη θα είναι
αφενός για τον εκπαιδευτικό η αναβάθμιση των εκπαιδευτικών του πρακτικών με
ένα μεγάλο εύρος δοκιμασμένων εκπαιδευτικών εργαλείων που παρέχει η πύλη και
αφετέρου για τον μαθητή μια πιο σύγχρονη παιδαγωγικά προσέγγιση στις Φυσικές
Επιστήμες.
Εισαγωγή - Προβληματική
Οι φορείς χάραξης της πολιτικής για την Ευρώπη του 2020 αναγνωρίζουν την
ανάγκη για εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών συστημάτων των κρατών μελών. Ο
στόχος είναι να αποκτήσουν οι νέοι τις γνώσεις και δεξιότητες εκείνες που
απαιτούνται για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις του μέλλοντος. Υπολογίζεται ότι
μέχρι το 2020 ένα εκατομμύριο περισσότεροι ερευνητές θα χρειαστούν στην
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και η ζήτηση σε θέσεις που έχουν σχέση με τις Φυσικές
Επιστήμες και την Τεχνολογία (Science Technology Engineering Mathematics) δεν
θα μπορεί να καλυφθεί από τους αποφοίτους των αντιστοίχων σχολών. Η
αυξανόμενη ζήτηση σε τεχνικά επαγγέλματα συνοδεύεται δυστυχώς και από
μειωμένο ενδιαφέρον των νέων για σπουδές που έχουν σχέση με STEM. Έτσι λοιπόν
θα πρέπει να ενισχυθεί το ρεύμα των νέων ανθρώπων που ακολουθούν κάποια
καριέρα σε STEM.
Αν και κάθε κράτος μέλος της ΕΕ είναι υπεύθυνο για την οργάνωση και το
περιεχόμενο του συστήματος της εκπαίδευσης των πολιτών του, είναι χρήσιμη και
αναγκαία μια ευρύτερη συνεργασία μεταξύ ερευνητικών φορέων αλλά και φορέων
εκπαίδευσης για την αποτελεσματικότερη προώθηση αφενός της έρευνας αλλά και
αφετέρου της εφαρμογής στην εκπαιδευτική πράξη. Ένα κατακερματισμένο
σύστημα προώθησης των νέων εκπαιδευτικών πρακτικών μπορεί να είναι
δυσκίνητο και όχι και τόσο αποτελεσματικό. Μια κοινή Ευρωπαϊκή ομπρέλα κάτω
από την οποία θα καλλιεργούνται οι νέες εκπαιδευτικές πρακτικές προς μια πιο
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τεχνολογικά ενημερωμένη και συνειδητοποιημένη κοινωνία αποκτά ιδιαίτερη
σημασία στις μέρες μας. Φορείς χάραξης εκπαιδευτικών πολιτικών πρέπει να
συνεργάζονται μεταξύ τους στην διαμόρφωση κοινών στόχων, πρακτικών και
μεθοδολογιών, δάσκαλοι και καθηγητές να μπορούν να επιλέξουν από μια ευρεία
γκάμα εκπαιδευτικών εργαλείων και να ανταλλάσσουν απόψεις και εμπειρίες
εφαρμογής τους στην τάξη και τέλος μαθητές και γονείς να έχουν την ευκαιρία να
αξιοποιούν τις καλύτερες και αποτελεσματικότερες εκπαιδευτικές πρακτικές. Είναι
λοιπόν απαραίτητη η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων προς την
επίτευξη του κοινού στόχου που είναι η αναβάθμιση της εκπαίδευσης των Φυσικών
Επιστημών στην Ευρώπη. Το Scientix μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην
προσπάθεια αυτή. Μπορεί να χτίσει τις γέφυρες μεταξύ των ενδιαφερόμενων
μερών διευκολύνοντας το διάλογο και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών,
πολιτικών και αποτελεσμάτων της έρευνας. Κάθε χρόνο εκατοντάδες έργα που
αφορούν στην Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες χρηματοδοτούνται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα περισσότερα έργα υλοποιούνται με επιτυχία. Όμως πολύ
λίγοι άνθρωποι είναι ενήμεροι για τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών εκτός από
αυτούς που εμπλέκονται άμεσα στην υλοποίησή τους.
Κυρίως Σώμα
Το Scientix λοιπόν έρχεται να καλύψει το κενό αυτό. Ο στόχος του είναι να
συγκεντρώσει όλες τις μεθοδολογίες και τα αποτελέσματα των ερευνών που
αφορούν στην εκπαίδευση των Φυσικών επιστήμων στην Ευρώπη και
χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση κάτω από το 6ο και 7ο Πλαίσιο
Στήριξης για την έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη (Γενική Διεύθυνση
Εκπαίδευσης και Πολιτισμού) αλλά και διάφορες Εθνικές Πρωτοβουλίες.
Η διαχείριση του Scientix γίνεται από το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο (www.eun.org)
για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο
εκπροσωπεί ένα δίκτυο 30 υπουργείων Παιδείας των κρατών μελών που
απαρτίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος ρόλος του είναι η βελτίωση της
ποιότητας της εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η προώθηση των STEM
(Science, Technology, Engineering, Mathematics) αλλά και η ενίσχυση της
Ευρωπαϊκής διάστασης της εκπαίδευσης. Βοηθά στην παραγωγή εκπαιδευτικού
περιεχομένου για τα σχολεία της Ευρώπης αλλά και προωθεί και ενισχύει την
έρευνα και πρωτοπορία.
Το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις Φυσικές Επιστήμες, την
Τεχνολογία, την Μηχανική και τα Μαθηματικά (Science, Technology, Engineering,
Mathematics; STEM). Μερικά από τα ενεργά STEM projects του Ευρωπαϊκού
Σχολικού Δικτύου αποτελούν τα ακόλουθα: NanOpinion, Futururenergia, Chemistry
is all around You, Experimania, GoLab, GLobla Excursion, Ingenious, DESIRE.
Το Scientix είναι επίσης ένα από τα έργα που στηρίζει το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο.
Η αρχική σελίδα του έργου φαίνεται στην εικόνα 1.
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Εικόνα 1. Αρχική σελίδα της εκπαιδευτικής πύλης Scientix
Η αναζήτηση του εκπαιδευτικού υλικού στην πύλη μπορεί να γίνει με κριτήρια τη
θεματική ενότητα, την ομάδα-στόχο στην οποία απευθύνεται, την περίοδο
υλοποίησης του προγράμματος ή τις συμμετέχοντες χώρες (Εικόνα 2). Όλες οι
πληροφορίες για τα παρουσιαζόμενα έργα είναι διαθέσιμες σε επτά γλώσσες :
Αγγλικά, Γαλλικά , Γερμανικά, Ιταλικά , Πολωνικά, Ολλανδικά και Ισπανικά .

Εικόνα 2. Αναζήτηση Project
Οι πληροφορίες για το κάθε έργο χωρίζονται σε τρεις σελίδες (Εικόνα 3).

Εικόνα 3. Περιγραφή Project
Στην πρώτη σελίδα υπάρχουν οι γενικές πληροφορίες του έργου, όπως οι φορείς
υλοποίησης, οι γενικοί στόχοι, οι συνεργάτες, θέματα). Απευθύνεται κυρίως σε
φορείς χάραξης πολιτικής. Η δεύτερη σελίδα απευθύνεται σε ερευνητές και
περιέχει χρήσιμο υλικό και σχετικές με το έργο μελέτες περίπτωσης. Στην τρίτη
σελίδα παρέχεται η εκπαιδευτική μεθοδολογία και σύνδεσμοι με το εκπαιδευτικό
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υλικό που παρέχεται δωρεάν. Η σελίδα αυτή απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς οι
οποίοι και θα υλοποιήσουν το έργο στην τάξη τους.
Πολύ σημαντική είναι η υπηρεσία «μετάφραση κατά ζήτηση» κατά την οποία
μπορεί να μεταφραστεί εκπαιδευτικό υλικό σε οποιαδήποτε από τις 23 επίσημες
γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν ζητηθεί από τρεις τουλάχιστον
εγγεγραμμένους χρήστες στην πύλη. Η μόνη προϋπόθεση είναι να χρησιμοποιηθεί
για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
Μια μεγάλη ποικιλία εκπαιδευτικού υλικού (σχέδια μαθήματος, αναφορές από την
υλοποίηση των έργων, εκπαιδευτικό υλικό αλλά και εκπαιδευτικοί οδηγοί) είναι
διαθέσιμο μέσα από το τη πύλη (Εικόνα 4).

Εικόνα 4. Resources
Όλο το υλικό είναι διαθέσιμο δωρεάν. Ο τίτλοι και μια σύντομη περιγραφή είναι σε
όλες τις γλώσσες του Scientix ενώ το υλικό είναι στην γλώσσα που έχει
δημιουργηθεί αρχικά.
Βασικός άξονας στο εκπαιδευτικό υλικό που διατίθεται από την πύλη είναι η
υποστήριξη αφενός της διερευνητικής μάθησης (inquiry based learning) και
αφετέρου η χρήση των τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Νέων Τεχνολογιών
(ICT) στην εκπαίδευση. H διερευνητική μάθηση είναι μια σύγχρονη εκπαιδευτική
προσέγγιση κατά την οποία η μάθηση δεν ξεκινά με την απλή παρουσίαση της νέας
γνώσης. Ξεκινά με το να θέτουμε ερωτήσεις και προβλήματα τα οποία και οι
εκπαιδευόμενοι καλούνται να επιλύσουν. Στη διαδικασία αυτή ο εκπαιδευτικός
παίζει υποστηρικτικό ρόλο.
Άλλες υπηρεσίες
Άλλες υπηρεσίες που παρέχει στον εκπαιδευτικό η πύλη, είναι:
• Περιοδική ενημέρωση με τη μορφή newsletter σχετική με τις εξελίξεις στο χώρο
της εκπαίδευσης των Φυσικών Επιστημών.
• Δυνατότητα ενημέρωσης με RSS feeds αλλά και μέσω twitter.
• Ενημέρωση για προγράμματα, εκδηλώσεις, συνέδρια, διαγωνισμούς και άλλα
γεγονότα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο που σχετίζονται με την εκπαίδευση και τις
Φυσικές Επιστήμες.
• Μια ενεργό online κοινότητα που παρέχει τη δυνατότητα επικοινωνίας και
αλληλεπίδρασης ανάμεσα στα μέλη της μέσω : (α) forum με διάφορες κατηγορίες
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θεμάτων που μπορούν να δημιουργηθούν από εγγεγραμμένους χρήστες. Η
συμμετοχή μπορεί μάλιστα να γίνει σε διαφορετικές γλώσσες, (β) chat που
πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο ανάμεσα στα συνδεδεμένα μέλη και (γ) με
τη δυνατότητα συμμετοχής σε on-line meeting rooms του Ευρωπαϊκού Σχολικού
Δικτύου στην πλατφόρμα Cisco's WebEx Conference tool.
• Δωρεάν online εκπαίδευση με το εκπαιδευτικό εργαλείο MOODLE. Οι
εκπαιδευτικοί μπορούν να παρακολουθήσουν online, σύμφωνα με τον δικό τους
μαθησιακό ρυθμό, σειρά μαθημάτων που μεταξύ άλλων αφορούν στα Μαθηματικά,
τη δημιουργία του δικού τους μαθήματος στο moodle, μεθόδους αποτελεσματικής
αναζήτησης στο Google και άλλα ενδιαφέροντα.
• μια σειρά από εργαστήρια (workshops) που πραγματοποιούνται σε τακτά
διαστήματα πάνω σε θέματα που αφορούν σύγχρονες εκπαιδευτικές πρακτικές.
• Δυνατότητα συμμετοχής σε Πανευρωπαϊκό συνέδριο στο οποίο παρουσιάζονται
αποτελέσματα του έργου αλλά και μελλοντικές εξελίξεις.
• Science: it’s a girl thing. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία για την ευαισθητοποίηση
και ενθάρρυνση των κοριτσιών σε ηλικίες 13-18 να σπουδάζουν Φυσικές Επιστήμες.
Οι χρήστες ενθαρρύνονται να ενταχθούν στην κοινότητα των ενεργών χρηστών και
να υποβάλλουν τη γνώμη τους για οτιδήποτε υπάρχει αναρτημένο στην πύλη μέσω
σχολίων. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι χρήστες λαμβάνουν γρήγορα απάντηση στα
σχόλια τους. Με βάση τα σχόλια των χρηστών η πύλη συνεχώς ανανεώνεται ώστε
να καλύπτει τις ανάγκες των χρηστών της. Οι χρήστες της πύλης γενικά
ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν ενεργά, μαζί με συναδέλφους στους από όλη την
Ευρώπη, στην ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών αλλά και στην διαμόρφωση
κοινών εκπαιδευτικών πρακτικών.
Παραδείγματα έργων στην πύλη
Μερικά έργα που φιλοξενούνται στην πύλη είναι τα παρακάτω όπως φαίνεται και
στην εικόνα 5.

Εικόνα 5. Παραδείγματα έργων στην πύλη Scientix
• FIBONACCI - Disseminating inquiry-based science and mathematics education in
Europe - Πρόκειται για ένα έργο στο οποίο πραγματοποιήθηκε ο σχεδιασμός,
έλεγχος και η εφαρμογή της διερευνητικής μεθόδου διδασκαλίας στις Επιστήμες και
τα Μαθηματικά. Μεταξύ των αποτελεσμάτων του έργου είναι μια πολύ χρήσιμη
προτεινόμενη μεθοδολογία διερευνητικής μάθησης με πρακτικές συμβουλές και
παραδείγματα.
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• S-TEAM - Sharing advanced science teacher education methods - Το έργο εστιάζει
στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να διδάσκονται αποτελεσματικά οι Φυσικές
Επιστήμες.
• ESTABLISH - “European Science and Technology in Action, Building Links with
Industry, Schools, and Home”
• INQUIRE: Offering a one-year teacher training on IBSE methods - Το έργο
προσφέρει στους εκπαιδευτικούς μεθόδους εφαρμογής της διερευνητικής μάθησης
μέσα από εκπαιδευτικά σενάρια που υλοποιήθηκαν σε 14 Βοτανικούς Κήπους και
Μουσεία της Ευρώπης.
• SPICE - Creating a Science Pedagogy Innovation Centre for Europe. 14
εκπαιδευτικέ πρακτικές διερευνητικής μάθησης που αποδεδειγμένα ενεργοποιούν
το ενδιαφέρον των μαθητών είναι διαθέσιμες στην πύλη.
Συζήτηση - Συμπεράσματα
Το Scientix ως ενεργή κοινότητα εκπαιδευτικών, φορέων εκπαίδευσης και
ερευνητών συνεχώς μεγαλώνει, όλο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί γίνονται
ενεργά μέλη της κοινότητας και επίσης αυξάνεται συνεχώς η ποσότητα του
εκπαιδευτικού υλικού που διατίθεται από την πύλη του έργου.
Η συγκεκριμένη παρουσίαση έχει σκοπό να κάνει γνωστή την πύλη Scientix στον
Έλληνα εκπαιδευτικό της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και να
προσφέρει μια σύντομη περιγραφή των διαθέσιμων εργαλείων της τα οποία
μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαιδευτική πράξη. Φιλοδοξεί να κινητοποιήσει το
ενδιαφέρον του εκπαιδευτικού στην αξιοποίηση του Scientix προς όφελος των
Φυσικών Επιστημών στην Εκπαίδευση.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τα κρούσματα ενδοσχολικής βίας αναγνωρίζονται πλέον και στην Ελλάδα ως
φαινόμενα που διαταράσσουν πολύπλευρα την εκπαιδευτική κοινότητα και
δημιουργούν αρνητικές συνέπειες στην υγεία και ομαλή εξέλιξη και ανάπτυξη όχι
μόνο των θυμάτων αλλά και των θυτών και των παρατηρητών. Με αφετηρία την
παραπάνω παραδοχή, τα τελευταία χρόνια η πολιτεία και το Υπουργείο Παιδείας
προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει και να ενεργοποιήσει με διάφορους τρόπους και
μέσα τους εκπαιδευτικούς ούτως ώστε να συμβάλλουν με την εφαρμογή
προγραμμάτων στην καταπολέμηση του φαινομένου. Η εργασία αυτή περιγράφει
και συζητά κάποια πρώτα συμπεράσματα από την πιλοτική εφαρμογή του
φινλανδικού προγράμματος κατά της ενδοσχολικής βίας KiVa. Το πρόγραμμα KiVa
έχει σχεδιαστεί από το Πανεπιστήμιο Turku της Φινλανδίας και εφαρμόζεται την
τελευταία δεκαετία στο σύνολο σχεδόν των φινλανδικών σχολείων (κυρίως
πρωτοβάθμιας αλλά και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). Στην εργασία αυτή στόχος
είναι να περιγράψουμε σε γενικές γραμμές το πρόγραμμα καθώς και κάποια πρώτα
συμπεράσματα από την πιλοτική εφαρμογή του.
Εισαγωγή
Ο σχολικός εκφοβισμός αποτελεί σύγχρονη μορφή επιθετικής συμπεριφοράς στον
χώρο του σχολείου. Πρόκειται για φαινόμενο πολυσύνθετο, με διάφορες πτυχές ως
προς τις αιτίες δημιουργίας του και ως προς την ποικιλία των μορφών που
συναντάται, τον αριθμό των ατόμων που εμπλέκονται και το μέγεθος των
επιπτώσεων που επιφέρει στην ψυχική, σωματική υγεία και κοινωνική ανάπτυξη
του παιδιού. Για το λόγο αυτό έχει κριθεί ως μείζον πρόβλημα με κοινωνικές
διαστάσεις και λαμβάνονται διάφορες πρωτοβουλίες σε εθνικό επίπεδο σε πολλές
χώρες για την αντιμετώπιση και πρόληψή του (Καραβόλτσου, 2013).
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Στην παρούσα εργασία, αρχικά παρουσιάζονται βασικές πτυχές και εννοιολογικές
αποσαφηνίσεις του φαινομένου της ενδοσχολικής βίας και η ανάδειξη
αποτελεσματικών προληπτικών και παρεμβατικών στρατηγικών σε επίπεδο τάξης
και σχολείου, με αναφορές σε ελληνικές και διεθνείς μελέτες που έχουν διεξαχθεί
σχετικά με την έκταση του φαινομένου. Στη συνέχεια παρουσιάζεται το φινλανδικό
μοντέλο αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας και η πιλοτική εφαρμογή του, κατά
το σχολικό έτος 2014-15, σε 9 δημοτικά σχολεία του ν. Χανίων (κατανεμημένα σε 3
Εκπαιδευτικές Περιφέρειες Σχ. Συμβούλων), με την επιστημονική καθοδήγηση των
αντίστοιχων Σχολικών Συμβούλων. Τέλος, αναλύονται στατιστικά αποτελέσματα του
πρώτου σταδίου έρευνας, το οποίο αναφέρεται στο σύνολο των μαθητών και
μαθητριών δύο εκπαιδευτικών περιφερειών του ν. Χανίων, που συμμετέχουν στην
πιλοτική εφαρμογή και έγινε τον Ιούνιο του 2014, πριν την έναρξη του
προγράμματος, καθώς και τα πρώτα στοιχεία από την εφαρμογή του Προγράμματος
στην τάξη.
Εννοιολογικές διασαφηνίσεις
Η ενδοσχολική βία και ο σχολικός εκφοβισμός αποτελούν αντικείμενο μελέτης και
συστηματικής έρευνας τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Για την περιγραφή του
φαινομένου κατά καιρούς έχουν χρησιμοποιηθεί οι όροι: bullying (εκφοβισμός) ή
victimization (θυματοποίηση), ενώ στην ελληνική βιβλιογραφία χρησιμοποιούνται
ως ταυτόσημοι ή και συνώνυμοι, με τους αναφερόμενους όρους και οι εξής:
‘σχολική επιθετικότητα’, ‘σύγκρουση’, ‘άσκηση βίας’, ‘κάνω τον μάγκα’,
‘ταλαιπωρώ’, ‘είδος επιθετικής συμπεριφοράς’, ‘αντικοινωνική συμπεριφορά’.
Συναφείς με αυτούς όμως χρησιμοποιούνται και οι όροι ‘επιθετικότητα’,
‘σύγκρουση’, ‘σχολική βία’, γεγονός που καθιστά αναγκαία την εννοιολογική
οριοθέτηση των όρων αυτών προκειμένου να γίνει σαφής ο διαχωρισμός τους.
Σχολικός εκφοβισμός ή ενδοσχολική βία μεταξύ μαθητών καλείται η σκόπιμη,
απρόκλητη, συστηματική και επαναλαμβανόμενη άσκηση βίας με σκοπό την
επιβολή και την πρόκληση σωματικού και ψυχικού πόνου σε μαθητές από
συμμαθητές τους εντός και εκτός σχολείου. Η επιθετικότητα αποτελεί μία έννοιαομπρέλα που περιλαμβάνει απλές φιλονικίες, σοβαρές σωματικές βλάβες, κλοπές
και μπορεί να είναι ενεργητική ή παθητική. Διάφορες θεωρίες έχουν διατυπωθεί οι
οποίες συνοψίζονται σε δύο άξονες: α) ότι η επιθετικότητα αποτελεί αυθύπαρκτη
ιδιότητα της ανθρώπινης φύσης και β) ότι μπορεί να οφείλεται σε κοινωνικές
παρεμβάσεις. Κατά γενική όμως ομολογία, η επιθετικότητα θεωρείται ένα
φυσιολογικό οικουμενικό φαινόμενο, χαρακτηριστικό του ανθρώπου και της
κοινωνικής ζωής και σημαντικό στη διαδικασία ανάπτυξης και ενηλικίωσής του.
Μπορεί μάλιστα να μετασχηματιστεί σε μορφές συμπεριφοράς κοινωνικά
αποδεκτές, όπως είναι η εκδικητικότητα, η πρωτοβουλία, το θάρρος της γνώμης, η
δημιουργικότητα, η επιθυμία για μάθηση. Η σύγκρουση αποτελεί επίσης ένα
φυσιολογικό φαινόμενο, καθώς στην κοινωνική μας ζωή η αντιπαράθεση και οι
-255-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων

συγκρούσεις είναι όχι μόνο αναπόφευκτες, αλλά και πολλές φορές επιθυμητές, μιας
και η ολοκληρωτική απουσία τους μπορεί να δηλώνει αδιαφορία, αποξένωση ή
καταπίεση. Κατά την αλληλεπίδραση των ατόμων εκφράζονται διάφορες απόψεις,
ιδέες, γνώμες, θεωρίες, συμπεράσματα, που θα επιχειρηθεί να επιβληθούν και
μοιραία θα οδηγήσουν στη σύγκρουση.
Σημαντικό βέβαια είναι να ξεχωρίσουμε ότι όλες οι μορφές μαθητικής
επιθετικότητας δεν αποτελούν εκφάνσεις του σχολικού εκφοβισμού και της βίας
στο σχολείο. Η επιθετικότητα, η οποία αποτελεί οικουμενικό χαρακτηριστικό της
ανθρώπινης φύσης, δεν στοχεύει πάντα στην εμπρόθετη και επαναλαμβανόμενη
τρομοκράτηση των «αδύναμων» και συνεπώς δεν αποτελεί σε όλες τις περιπτώσεις
μορφή εκφοβιστικής συμπεριφοράς. Για παράδειγμα, η έκφραση επιθετικότητας
στα πλαίσια κάποιου παιχνιδιού εξαιτίας μιας διαφωνίας, δεν αποτελεί
αναγκαστικά μορφή εκφοβισμού.
Ένας εκπαιδευτικός είναι σημαντικό να μπορεί να διακρίνει τα φαινόμενα εκείνα
που συνιστούν εκφοβιστική συμπεριφορά από εκείνα που δεν συνιστούν
εκφοβιστική συμπεριφορά. Ο Rigby (1996, στο Suckling & Temple, 2001) αναφέρει
ως κύρια χαρακτηριστικά του σχολικού εκφοβισμού τα εξής: την πρόθεση του
δράστη να βλάψει, την πραγματοποίηση αυτής της πρόθεσης, τη βλάβη του στόχουθύματος, την κυριαρχική επιβολή (εξουσία) του δράστη επί του θύματος, την
έλλειψη συχνά δικαιολογίας για την πράξη και ανάληψης ευθύνης, την επανάληψη
της συμπεριφοράς και την ικανοποίηση που αντλεί ο δράστης από τη βλάβη του
θύματος.
Ερευνητικές επισημάνσεις
Διάφορες έρευνες που έχουν γίνει, αναδεικνύουν ότι τα αγόρια εμπλέκονται
περισσότερο από τα κορίτσια σε επεισόδια εκφοβιστικής συμπεριφοράς είτε ως
δράστες είτε ως θύματα (Craig, Pepler & Blais, 2007). Υπάρχουν διαφορές επίσης
μεταξύ αγοριών και κοριτσιών σε ό,τι αφορά στους τρόπους που χρησιμοποιούν για
να εκδηλώσουν εκφοβιστική συμπεριφορά. Αυτό συσχετίζουν έρευνες σε Νορβηγία,
Αγγλία, Αυστραλία και Αμερική που εξέτασαν τον εκφοβισμό ανάλογα με το φύλο.
Σε αυτό συναινούν και πολλές ελληνικές έρευνες (Παπαστυλιανού & Πετρόπουλος,
2000 · Χατζή, Χουντουμάδη & Πατεράκη, 2000 · Boulton κ.ά., 2001 · Ψάλτη &
Κωνσταντίνου, 2007). Έτσι, τα αγόρια φαίνεται ότι πέφτουν συχνότερα θύματα
εκφοβισμού από τα κορίτσια (Rigby, 2008). Επιπλέον, τα αγόρια τείνουν να
εκφοβίζουν άμεσα και χρησιμοποιούν τον σωματικό εκφοβισμό ή τις απειλές,
ανεξάρτητα από το φύλο του παιδιού-στόχου, ενώ τα κορίτσια εμπλέκονται πιο
συχνά στην ψυχολογική μορφή εκφοβισμού, όπως είναι η διάδοση φημών, ο
αποκλεισμός από την παρέα κτλ. και συνήθως έχουν ως στόχο άλλα κορίτσια
(Τσιάντης, 2008).
Η εκφοβιστική συμπεριφορά εμφανίζεται σε όλες τις ηλικίες, φαίνεται όμως να
παρουσιάζει αύξηση κυρίως στις μεσαίες και μεγάλες τάξεις του Δημοτικού και τις
-256-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων

πρώτες τάξεις του Γυμνασίου. Ειδικότερα, κατά τη μετάβαση από το δημοτικό προς
το γυμνάσιο παρατηρείται έξαρση του φαινομένου λόγω αλλαγής του σχολικού
πλαισίου. Ανησυχητικά είναι τα πορίσματα και από την έρευνα (school based)
«Health Behavior in School-Aged Children (HBSC)61», σε συνεργασία με τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), που αποκάλυψε ότι στις τάξεις του Γυμνασίου
στις Η.Π.Α. 1.600.000 μαθητές και μαθήτριες πέφτουν μία φορά την εβδομάδα
θύματα εκφοβισμού ενώ 1.700.000 μαθητές και μαθήτριες ασκούν εκφοβισμό μία
φορά την εβδομάδα. Αλλά και η αναφορά του Διεθνούς Κέντρου Στατιστικών
Στοιχείων για την Εκπαίδευση (2003), όπως αναφέρεται στην Hall (2006), κατέγραφε
αύξηση του ποσοστού των μαθητών που είχαν πέσει θύματα εκφοβισμού. Είναι
σημαντικό να σημειωθεί ότι μαθητές που αναφέρονται σε έρευνες ως θύματα
εκφοβισμού είναι συχνά θύματα και άλλων μορφών βίας (DeVoe & Bauer, 2011 ·
Duke, Pettingell, McMorris, & Borowsky, 2010 · Turner, Finkelhor, & Ormrod, 2010).
Σχετικά με την εμπλοκή και την παρέμβαση των εκπαιδευτικών, έρευνα των
Κωνσταντίνου και Ψάλτη (2007) έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης είναι πιο ευαισθητοποιημένοι και θεωρούν ότι πρέπει να δίνεται
έμφαση στην πρόληψη, ενώ απαιτείται επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Οι
εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με άλλες έρευνες, παρεμβαίνουν συχνότερα σε
περιστατικά που παρατηρούν και οι ίδιοι, από αυτά που τους αναφέρουν μόνο οι
μαθητές (Craig et al, 2000). Τέλος, όσον αφορά στις στρατηγικές αντιμετώπισης,
αναφέρεται ότι οι μαθητές επιλέγουν πιο συχνά την επιβολή, παρόλο που και εδώ
εμφανίζονται διαφοροποιήσεις ως προς το φύλο, την ηλικία και τη διάρκεια
εκφοβισμού( Craig, Pepler & Blais, 2007).
Προγράμματα αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας
Η ενδοσχολική βία διαταράσσει την ομαλή λειτουργία του σχολείου εμποδίζοντας
την ψυχοσυναισθηματική αλλά και τη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών. Πρώτος, τη
δεκαετία του 1970, ο καθηγητής Dan Olweus τράβηξε την προσοχή της
εκπαιδευτικής και ακαδημαϊκής κοινότητας στο φαινόμενο του σχολικού
εκφοβισμού θεωρώντας ότι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις θα μπορούσαν να
λειτουργήσουν αποτρεπτικά γι’ αυτό (Rigby, 2002). Τις πρώτες αυτές παρατηρήσεις
ακολούθησε μια έκρηξη ακαδημαϊκών κειμένων και ερευνών για το θέμα, ενώ
πολλά προγράμματα δημιουργήθηκαν και εφαρμόστηκαν ή εφαρμόζονται (βλ.
Kärnä et al., 2011 · Ψάλτη κ.ά., 2012). Τα προγράμματα αυτά πραγματοποιούνται σε
επίπεδο κοινότητας, οικογένειας, σχολείου, τάξης, ατόμου ή και ομάδας ατόμων
(Γαλανάκη, 2010).
Στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια, η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού
και του Εφήβου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) έχει σχεδιάσει εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την
πρόληψη του φαινομένου του εκφοβισμού (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε., 2010). Μία άλλη παρέμβαση
τεσσάρων εβδομάδων, η οποία κινήθηκε σε τρεις άξονες (Ευαισθητοποίηση61

Περισσότερες πληροφορίες για το ερευνητικό δίκτυο HBSC στη διεύθυνση http://www.hbsc.org/
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Αναστοχασμός-Δέσμευση για αλλαγή συμπεριφοράς), κατέγραψε θετικά
αποτελέσματα τουλάχιστον σε άμεσο χρόνο όσον αφορά στην ενίσχυση του
αισθήματος αυτεπάρκειας των μαθητών και των μαθητριών στην αντιμετώπιση
εκφοβιστικών επεισοδίων και τη διάθεσή τους να μη παραμείνουν παθητικοί
θεατές όταν γίνονται μάρτυρες τέτοιων επεισοδίων (Andreou et al., 2007 & 2008).
Γενικά, φαίνονται ως πιο επιτυχημένες οι παρεμβάσεις που αφορούν συνολικότερα
τη σχολική μονάδα (και όχι μόνο μια συγκεκριμένη τάξη), που έχουν διάρκεια,
εποπτεύονται από ειδικούς επιστήμονες, υποστηρίζονται ενεργητικά από τους/τις
εκπαιδευτικούς ενώ χαίρουν της αποδοχής και της ευρύτερης κοινότητας (Andreou
et al., 2007 & 2008 · Γαλανάκη, 2010).
Το φινλανδικό πρόγραμμα KiVa
Ένα σχετικά σύγχρονο πρόγραμμα καταπολέμησης του σχολικού εκφοβισμού που
χαίρει διεθνούς αναγνώρισης62, είναι το πρόγραμμα KiVa Koulu63 του
Πανεπιστημίου Turku της Φινλανδίας. Σχεδιάστηκε με αρχική χρηματοδότηση από
το φινλανδικό υπουργείο παιδείας και βασίστηκε σε μακροχρόνιες μελέτες του
Πανεπιστημίου γύρω από το σχολικό εκφοβισμό ως ομαδικό φαινόμενο (Salmivalli
et al., 2011 · Kärnä et al., 2011). Η παιδαγωγική προσέγγιση του προγράμματος
βασίζεται σε τρεις άξονες (Kärnä et al., 2011:313):
• ΓΝΩΡΙΖΩ: για το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού και της βίας στο
σχολείο
• ΜΠΟΡΩ: αποκτώ νέες δεξιότητες για να αντιμετωπίσω τέτοια φαινόμενα
• ΕΝΕΡΓΩ: βάζω τις δεξιότητες και τις γνώσεις μου σε εφαρμογή
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει γενικευμένες και ειδικευμένες δράσεις, ενώ στοχεύει
στην ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση ολόκληρης τη σχολική κοινότητας
(Salmivalli et al., 2010a, 2010b, 2011 · Kärnä et al., 2011). Οι γενικευμένες δράσεις
αφορούν, κατά πρώτον, δέκα δίωρες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις. Το υλικό του
προγράμματος για το δημοτικό έχει διαμορφωθεί σε δύο επίπεδα64, ενώ για τη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχει σχεδιαστεί σε θεματικές. Εκτός από τις
εκπαιδευτικές παρεμβάσεις έχει επίσης σχεδιαστεί ένα εικονικό εκπαιδευτικό
περιβάλλον65.
Οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν συζητήσεις και δραστηριότητες σε
μικρές ή μεγαλύτερες ομάδες, με βάση την ομαδοσυνεργατική, διερευνητική και
βιωματική μάθηση, ενώ τα θέματα που καλύπτουν αφορούν γενικά τις κοινωνικές
σχέσεις, την πίεση της ομάδας, τους μηχανισμούς και τις συνέπειες του
εκφοβισμού, τα διάφορα είδη εκφοβισμού και κυρίως με ποιους τρόπους μπορούν
62

Βραβείο European Crime Prevention 2009 και τέσσερα εθνικά βραβεία: 2008, 2010, 2011 και 2012.
http://www.kivaprogram.net/
64
Επίπεδο Ι: 10 δίωρες παρεμβάσεις που μπορούν να διδαχθούν στην Α΄, Β΄, ή Γ΄ τάξη & Επίπεδο ΙΙ:
10 δίωρες παρεμβάσεις που αφορούν την Δ΄, Ε΄, ή ΣΤ΄ τάξη.
65
Ένα εκπαιδευτικό ηλεκτρονικό παιχνίδι κατά του εκφοβισμού για το δημοτικό, διαβαθμισμένο σε
δύο επίπεδα ώστε να αντιστοιχεί με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό υλικό και ένα Διαδικτυακό Φόρουμ
για τους μαθητές και τις μαθήτριες του γυμνασίου.
63
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οι μαθητές και οι μαθήτριες συλλογικά να αντιδράσουν ώστε να αποθαρρύνουν το
θύτη και να υποστηρίξουν το θύμα. Οι γενικευμένες δράσεις επίσης αφορούν
συζητήσεις και ενημερώσεις των γονιών καθώς και ένα ειδικά διαμορφωμένο
οδηγό για τους γονείς γύρω από τον σχολικό εκφοβισμό. Τέλος, στις γενικευμένες
δράσεις του προγράμματος συμπεριλαμβάνεται οπτικό υλικό, όπως αφίσες για το
σχολείο με μηνύματα κατά της βίας, καθώς και ειδικά φωσφορίζοντα γιλέκα για το
προσωπικό της εφημερίας με το σήμα του προγράμματος. Στόχος είναι η
καθημερινή υπενθύμιση σε ολόκληρη τη σχολική μονάδα της συμμετοχής στο
πρόγραμμα και της δέσμευσης όλων να καταπολεμηθεί το φαινόμενο του σχολικού
εκφοβισμού.
Οι ειδικευμένες δράσεις του προγράμματος αφορούν συζητήσεις με τους θύτες και
τα θύματα. Οι συναντήσεις αυτές γίνονται από συγκεκριμένο προσωπικό που
ορίζεται στην αρχή της χρονιάς στο σχολείο και το οποίο αποτελεί την «Ομάδα
KiVa» του σχολείου. Στόχος των συναντήσεων αυτών είναι να καταγραφεί κάθε
περιστατικό βίας, να αξιολογηθεί εάν το καταγεγραμμένο περιστατικό εμπίπτει
στην κατηγορία του σχολικού εκφοβισμού και εάν συμβαίνει κάτι τέτοιο να
διερευνηθεί περαιτέρω με προσωπικές συναντήσεις και συνεντεύξεις με θύματα
και θύτες. Ο στόχος της «Ομάδας KiVa» όσο αφορά τα θύματα είναι να περάσει το
μήνυμα ότι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου έχουν επίγνωση των δυσκολιών που
αντιμετωπίζουν και θέλουν να τα βοηθήσουν, ενώ για τους θύτες, αντίστοιχα, ότι
έχουν επίγνωση της παρενοχλητικής συμπεριφοράς και είναι διατεθειμένοι να
πάρουν συγκεκριμένα μέτρα για την εξάλειψή της. Στην προσπάθεια αυτή ζητείται
και η συνδρομή του/της εκπαιδευτικού τάξης του θύματος ώστε να ενεργοποιηθεί
κάποια ομάδα παιδιών που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν το θύμα με απτό
τρόπο.
Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία του προγράμματος αυτού είναι η ερευνητικά
τεκμηριωμένη αποτελεσματικότητά του, όπως καταγράφεται σε πλήθος
επιστημονικών δημοσιεύσεων. Συγκεκριμένα σε μεγάλη έρευνα 8.200 μαθητών και
μαθητριών στη Φινλανδία, που παρακολούθησαν το πρόγραμμα, καταγράφηκε,
μετά από εννέα μήνες, μείωση και της θυματοποίησης και της παρενοχλητικής
συμπεριφοράς (Kärnä et al., 2011). Αντίστοιχα αποτελέσματα στη μείωση του
ενδοσχολικού εκφοβισμού στα σχολεία που πραγματοποιούσαν το πρόγραμμα σε
σχέση με σχολεία ελέγχου, καταγράφηκε και σε άλλη έρευνα (Salmivalli et al.,
2011). Το πρόγραμμα φάνηκε να μειώνει αρνητικά συναισθήματα (άγχος,
κατάθλιψη) σε εφήβους (Williford et al., 2011), ενώ φάνηκε να ενισχύει τις γνώσεις
των εκπαιδευτικών γύρω από το σχολικό εκφοβισμό αλλά και το αίσθημα
αυτεπάρκειάς τους για να τον αντιμετωπίσουν (Ahtola et al., 2012).
Η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος KiVa στα Χανιά
Μέσα στο παραπάνω πλαίσιο και αξιολογώντας ως ιδιαίτερα σημαντική την
προσπάθεια εφαρμογής οργανωμένων εκπαιδευτικών δράσεων για την
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αντιμετώπιση του φαινομένου της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού66, η
ομάδα των τριών Σχολικών Συμβούλων του ν. Χανίων, της 1ης, 3ης και 4ης
Περιφέρειας, έχοντας ανάμεσά μας ήδη πιστοποιημένη επιμορφώτρια
εκπαιδευτικών για το πρόγραμμα KiVa από το Πανεπιστήμιο Turku της Φινλανδίας,
αποφασίσαμε να το εφαρμόσουμε πιλοτικά σε κάποια από τα σχολεία των
περιφερειών μας67. Το υλικό68, το οποίο παραχωρήθηκε από το Πανεπιστήμιο Turku
για την πιλοτική εφαρμογή, αφορούσε τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του
Επιπέδου ΙΙ (τάξεις Δ΄, Ε΄, ή ΣΤ΄)69.
Η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος KiVa περιλαμβάνει γενικευμένες (Πίνακας
1) και ειδικευμένες δράσεις.
Ταυτότητα πιλοτικής εφαρμογής γενικευμένης δράσης
Σχολικό έτος
2014-2015
Περιοχή
ν. Χανίων
Τάξη εφαρμογής
Δ΄
Αριθμός Σχολείων
9
Αριθμός τμημάτων
14
Αριθμός εκπαιδευτικών
14 (ΠΕ70)
Αριθμός μαθητών/μαθητριών
210
Αριθμός μαθημάτων
10 δίωρα
Αριθμός επιμορφώσεων εκπαιδευτικών
10 τρίωρα
Kickoff Meeting σχολικής μονάδας
1 ενδοσχολική συνάντηση (διάρκειας 6 ωρών)
Πίνακας 1: Στοιχεία για τη γενικευμένη δράση της πιλοτικής εφαρμογής στον ν. Χανίων

Στο πλαίσιο των γενικευμένων δράσεων, οι μαθητές και οι μαθήτριες της Δ΄ τάξης,
των 9 δημοτικών σχολείων που συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή,
παρακολουθούν τα 10 δίωρα μαθήματα70 του Επιπέδου ΙΙ του Προγράμματος. Τα
66

Είχε προηγηθεί, κατά το σχολικό έτος 2012-13, η συμμετοχή και συνεργασία των τριών Σχολικών
Συμβούλων στη διεπιστημονική εθελοντική ομάδα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», υπό την αιγίδα της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης, σε δράσεις ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών
του ν. Χανίων, με σκοπό την πρόληψη και τη διαχείριση της βίας και της επιθετικής συμπεριφοράς
στα σχολεία, σε όποια μορφή κι αν αυτή εκδηλώνεται. Περισσότερα στη διεύθυνση
http://prolamvano.blogspot.gr/.
67
Συνολικά συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή 9 δημοτικά σχολεία διαφόρων τύπων (ΕΑΕΠ,
εξαθέσιο, ολιγοθέσιο), τρία από κάθε μία από τις τρεις συμμετέχουσες εκπαιδευτικές περιφέρειες
Σχολικών Συμβούλων στο ν. Χανίων. Η πιλοτική εφαρμογή γίνεται και σε ένα ιδιωτικό σχολείο της
Αθήνας.
68
Το Πανεπιστήμιο Turku διατηρεί τα δικαιώματα του υλικού και για την πιλοτική εφαρμογή του
πήραμε ειδική άδεια, αφού υπογράφηκε σχετικό δεσμευτικό νομικό κείμενο (Non-Disclosure
Obligation).
69
Το υλικό μεταφράστηκε από τα Αγγλικά με την εθελοντική συνδρομή ομάδας εκπαιδευτικών
ης
(δασκάλων και αγγλικής γλώσσας), που υπηρετούσαν σε δημοτικά σχολεία της 4 Περιφέρειας
Χανίων, κατά το σχολικό έτος 2012-2013.
70
Οι 10 θεματικές των μαθημάτων είναι: Ο σεβασμός αξίζει σε όλους, Μια ομάδα, Αναγνωρίζω το
bullying, Κρυμμένες μορφές bullying, Συνέπειες του bullying, Ο ρόλος της ομάδας στο bullying,
Αντιμετωπίζοντας το bullying σαν ομάδα , Τι να κάνω αν γίνω θύμα bullying;, Σχολείο KiVa – Ας το
κάνουμε μαζί!, Πώς τα πάμε;
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μαθήματα υλοποιούνται με συχνότητα ένα κάθε μήνα του σχολικού έτους
(Σεπτέμβριος-Ιούνιος), στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης. Σε αυτά τα μαθήματα
εξετάζονται θέματα για τη λειτουργία της ομάδας και για την ενδοσχολική βία μέσα
από ποικιλία ασκήσεων. Τα μαθήματα KiVa είναι μαθητοκεντρικά, βασισμένα στη
βιωματική μάθηση και ευέλικτα. Βασίζονται σε συζητήσεις, ομαδικές εργασίες,
ταινίες κατά της βίας και παιχνίδια ρόλων. Πολλά μαθήματα επικεντρώνονται στο
ρόλο της ομάδας για την απάλειψη του εκφοβισμού. Κατά τη διάρκεια του
προγράμματος ολόκληρη η τάξη επιδιώκεται να υιοθετήσει κανόνες κατά του
εκφοβισμού. Κάθε κανόνας αποτελεί το κεντρικό νόημα κάθε μαθήματος. Στο τέλος
της σχολικής χρονιάς, όλοι οι κανόνες σχηματίζουν το «συμβόλαιο KiVa», το
συμβόλαιο κατά της ενδοσχολικής βίας, το οποίο υπογράφουν όλοι.
Στο πλαίσιο της υποστήριξης των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα,
διενεργούνται τρίωρες επιμορφωτικές συναντήσεις βιωματικού χαρακτήρα από τις
Σχολικές Συμβούλους, πριν από την υλοποίηση κάθε μαθήματος. Κατά τη διάρκεια
των συναντήσεων αυτών γίνεται η απαραίτητα προετοιμασία των εκπαιδευτικών
για την αποτελεσματικότερη διαχείριση και αξιοποίηση του περιεχομένου κάθε
μαθήματος αλλά και η αναστοχαστική και ανατροφοδοτική διαδικασία για ό,τι
συμβαίνει στις τάξεις κατά την υλοποίηση του προγράμματος, σύμφωνα και με τις
καταγραφές στα αναστοχαστικά ημερολόγια που κρατούν οι εκπαιδευτικοί στο
τέλος κάθε μαθήματος.
Το πρόγραμμα κατά της ενδοσχολικής βίας KiVa αφορούν επιπρόσθετα και
ειδικευμένες δράσεις, οι οποίες έχουν ως στόχο να σταματήσουν εκφοβιστικά
επεισόδια που συμβαίνουν και έχουν πέσει στην αντίληψη του προσωπικού του
σχολείου. Οι δράσεις αυτές αφορούν μια σειρά συζητήσεων των ενηλίκων του
σχολείου με τους θύτες και τα θύματα του εκφοβισμού. Τις ατομικές ή ομαδικές
αυτές συζητήσεις αναλαμβάνουν τα μέλη της «Oμάδας KiVa» σε συνεργασία με
τους/τις εκπαιδευτικούς των τάξεων. Η «Oμάδα KiVa» δημιουργήθηκε σε κάθε
σχολική μονάδα της πιλοτικής εφαρμογής από 2-3 εθελοντές εκπαιδευτικούς, μετά
από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Το σύνολο των εκπαιδευτικών που
συμμετέχουν στις «Oμάδες KiVa» επιμορφώθηκε από τις Σχολικές Συμβούλους σε
ζητήματα σχετικά με τον ρόλο και τις ενέργειές τους.
Ερευνητικά ευρήματα
Μία από τις πρώτες δράσεις, πριν από την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος,
ήταν η αποτύπωση του φαινομένου της σχολικής βίας στις σχολικές μονάδες των
περιφερειών ευθύνης μας και σε σχολική μονάδα ενός ιδιωτικού σχολείου της
Αθήνας, το οποίο συμμετέχει επίσης στην πιλοτική εφαρμογή. Η αποτύπωση αυτή
έγινε με ερωτηματολόγιο που μοιράστηκε στα παιδιά της Γ’ τάξης των σχολείων των
τριών περιφερειών τον Ιούνιο του 2014, δηλαδή πριν τη χρονιά εφαρμογής της
πιλοτικής δράσης. Το ερωτηματολόγιο αποτελούσαν 12 ερωτήσεις κλειστού τύπου

-261-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων

που διερευνούσαν το φαινόμενο του ενδοσχολικού εκφοβισμού και το αίσθημα
ασφάλειας που έχουν τα παιδιά στο σχολείο τους. Επίσης το εισαγωγικό σημείωμα
που το συνόδευε μιλούσε για το ζήτημα ανωνυμίας των απαντήσεων και έδινε μια
ερμηνεία του όρου bullying, για τον οποίο καλούνταν τα παιδιά να απαντήσουν71.
Οι εκπαιδευτικοί των τάξεων στις οποίες μοιράστηκε το ερωτηματολόγιο έλαβαν
οδηγίες να συζητήσουν το εισαγωγικό σημείωμα με τους μαθητές και τις μαθήτριές
τους και να εξασφαλίσουν ότι κάθε παιδί θα συμπλήρωνε ανώνυμα και αυτόνομα
ένα ερωτηματολόγιο.
Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε μια πρώτη αποτίμηση του φαινομένου της
ενδοσχολικής βίας στις σχολικές μονάδες δύο περιφερειών του νομού Χανίων
(σύνολο 34 σχολεία) καθώς και του ιδιωτικού σχολείου, όπως καταγράφηκε από τα
ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν οι μαθητές της Γ΄ τάξης των σχολείων αυτών
(σύνολο 618 μαθητές και μαθήτριες).
Το ερωτηματολόγιο συμπλήρωσαν 618 μαθητές της Γ΄ τάξης (σχολικό έτος 20132014), 329 αγόρια (περίπου 53%) και 283 κορίτσια (περίπου 46%). Ως προς το
φαινόμενο της παρενόχλησης, το 60% των μαθητών δηλώνουν ότι δεν έχουν ποτέ
παρενοχληθεί στο χώρο του σχολείου. Από αυτούς που δηλώνουν θύματα
παρενόχλησης, το 20% περίπου δηλώνει διάρκεια λίγων εβδομάδων, το 7% περίπου
ενός μήνα, το 3% εξαμήνου ενώ 4% και 5% δηλώνουν παρενόχληση διάρκειας ενός
χρόνου ή χρόνων αντίστοιχα (Πίνακας 2).
Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων του
ερωτηματολογίου είναι ότι το 50,6% των θυμάτων δηλώνουν ότι δεν έχουν μιλήσει
σε κανέναν για την εκφοβιστική συμπεριφορά που δέχονται, σε αντίθεση με το
37,7% που το έχει κάνει. Τα παιδιά επίσης φαίνεται να μιλούν στους
εκπαιδευτικούς τους σε ποσοστό περίπου 30% και στους γονείς τους σε ποσοστό

71

Από το εισαγωγικό σημείωμα του ερωτηματολογίου: Παρακάτω θα βρεις μερικές ερωτήσεις για
την παρενόχληση και την ενδοσχολική βία (bullying). Πριν ξεκινήσεις να απαντάς ας δούμε λίγο τι
είναι η παρενόχληση / ενδοσχολική βία (bullying).
Παρενόχληση / ενδοσχολική βία (bullying) είναι όταν ένα ή περισσότερα παιδιά συστηματικά και
επαναλαμβανόμενα κάνουν κάποιο άλλο παιδί να νιώθει άσχημα. Ο θύτης έχει συνήθως
περισσότερη δύναμη από το θύμα. Το θύμα της παρενόχλησης συνήθως δεν μπορεί να
προστατέψει τον εαυτό του ή εαυτό της.
Ένα παιδί είναι θύμα παρενόχλησης / ενδοσχολικής βίας (bullying) όταν κάποιο ή κάποια παιδιά:
Λένε άσχημα πράγματα γι’ αυτό, το κοροϊδεύουν, το φωνάζουν με παρατσούκλια.
Το αγνοούν εντελώς, δεν το συμπεριλαμβάνουν στα παιχνίδια τους, ή δεν το θέλουν για φίλο τους
και δεν κάνουν παρέα μαζί του επίτηδες.
Το χτυπούν, το κλωτσούν, ή το σπρώχνουν.
Προσπαθούν να κάνουν τα άλλα παιδιά να το αντιπαθήσουν, διαδίδοντας ψέματα ή φήμες γι’ αυτό,
ή στέλνοντας σημειώματα με άσχημα σχόλια.
Κλέβουν, καταστρέφουν, ή κρύβουν τα πράγματά του.
Κάνουν άλλα κακά πράγματα.
Παρενόχληση είναι όταν κοροϊδεύουν συστηματικά και επίτηδες κάποιο παιδί.
Τι ΔΕΝ είναι παρενόχληση / ενδοσχολική βία (bullying); Παρενόχληση δεν είναι το απλό φιλικό
πείραγμα, ούτε ένας απλός καυγάς ή διαφωνία ανάμεσα στα παιδιά.
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περίπου 29%. Πρόσωπα εξομολόγησης γίνονται και οι φίλοι ή άλλοι συγγενείς
(αδέλφια) σε μονοψήφια ποσοστά όμως.

Πίνακας 2. Η συχνότητα και η διάρκεια των φαινομένων bullying στο σχολείο
Λίγο πάνω από τα μισά παιδιά νιώθουν πάντα ευτυχισμένα στο σχολείο και κοντά
στους ανθρώπους του, ενώ σε ποσοστό περίπου 70% τα παιδιά δηλώνουν να
ανήκουν στο σχολείο τους. Όμως υπάρχει μια μειοψηφία παιδιών 4-6% που
δηλώνουν ότι ποτέ δεν αισθάνονται θετικά στο σχολείο και με τους ανθρώπους του.
Το 66% των παιδιών τέλος αισθάνονται πάντα ασφαλείς στο σχολείο αλλά το 3,5%
ποτέ (Πίνακας 3).

Πίνακας 3. Αίσθηση ευτυχίας και ασφάλειας στο σχολείο
Για τις Σχολικές Συμβούλους που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, τα παραπάνω
στοιχεία ήταν βοηθητικά για την επιλογή των σχολικών μονάδων που συμμετέχουν
στο πρόγραμμα, από όσα εκδήλωσαν εθελοντικά ενδιαφέρον, αλλά και επικουρικά
της προσπάθειας για συστηματική αντιμετώπιση του φαινομένου της ενδοσχολικής
βίας και του εκφοβισμού στα δημοτικά σχολεία περιοχής ευθύνης τους.
Συζήτηση
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Αν και η πιλοτική εφαρμογή βρίσκεται σε εξέλιξη (έχουν υλοποιηθεί 5 από τα 10
μαθήματα), ήδη από τα αναστοχαστικά ημερολόγια των εκπαιδευτικών, που
συμπληρώνονται μετά από κάθε μάθημα, σκιαγραφούνται όψεις της λειτουργίας
της ομάδας των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο του προγράμματος.
Επίσης αναδεικνύονται στοιχεία για το ρόλο των εκπαιδευτικών στη διαχείριση
ζητημάτων για την ενδοσχολική βία.
«Αισθάνομαι χαρά γιατί κάναμε κάτι διαφορετικό που άρεσε πολύ στα
παιδιά και μέσα από διάφορα «παιχνίδια» συνειδητοποίησαν κάποιες
αξίες για τις ανθρώπινες σχέσεις». (1ο αναστοχαστικό ημερολόγιο
δασκάλας)
«Καλύτερο δεν θα μπορούσε να είναι! Ήταν εντυπωσιακό που «λύθηκε»
κάποιο ντροπαλό παιδί, είπε πολλά προσωπικά του προβλήματα και πώς
το αγκάλιασαν τα υπόλοιπα παιδιά. Πραγματική ομάδα! (Από τις πιο
δυνατές στιγμές τα 14 χρόνια που δουλεύω!)». (2ο αναστοχαστικό
ημερολόγιο δασκάλας)
«Ανυπομονούν για την ώρα του προγράμματος: Συνεργασία,
Ομαδικότητα, Χαρά» (3ο αναστοχαστικό ημερολόγιο δασκάλας)
Συνολική αποτίμηση της πιλοτικής εφαρμογής θα γίνει με την ολοκλήρωση του
προγράμματος τον Ιούνιο του 2015, οπότε και θα ληφθούν συμπληρωματικά
συνεντεύξεις από εκπαιδευτικούς και θα συμπληρωθεί νέο ερωτηματολόγιο από
τους μαθητές και τις μαθήτριες.
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Κυνήγι θησαυρού στο μουσείο – Μια διδακτική παρέμβαση σε
μουσειακό περιβάλλον
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mgerouki@gmail.com
Περίληψη
Η εργασία αυτή έχει ως στόχο να περιγράψει μια εκπαιδευτική δραστηριότητα σε
μουσειακό περιβάλλον. Στόχος της δραστηριότητας ήταν να έρθουν οι μαθητές και
οι μαθήτριες σε επαφή με τα μουσειακά εκθέματα του αρχαιολογικού μουσείου της
πόλης τους, να εξερευνήσουν με παιγνιώδη αλλά καθοδηγούμενο τρόπο κάποια
από αυτά και να μπορέσουν να συνδέσουν την επίσκεψη στο μουσείο ως μια
ευχάριστη και δημιουργική εκπαιδευτική δραστηριότητα.
Εισαγωγή
Στην εργασία αυτή περιγράφουμε μια εκπαιδευτική δραστηριότητα σε μουσειακό
περιβάλλον. Στόχοι της δραστηριότητας ήταν να έρθουν οι μαθητές και οι
μαθήτριες σε επαφή με τα μουσειακά εκθέματα του αρχαιολογικού μουσείου της
πόλης τους, να εξερευνήσουν με παιγνιώδη αλλά καθοδηγούμενο τρόπο κάποια
από αυτά και να μάθουν περισσότερα πράγματα για την τοπική ιστορία. Τέλος, να
μπορέσουν να συνδέσουν την επίσκεψη στο μουσείο ως μια ευχάριστη και
δημιουργική εκπαιδευτική δραστηριότητα.
Το μουσείο ως χώρος εκπαίδευσης και πεδίο εφαρμογής σύγχρονων θεωριών
μάθησης
Μουσείο στην αρχαιότητα ονομαζόταν ο ναός των Μουσών. Δηλαδή, ο τόπος που
ζούσαν και προστάτευαν οι Μούσες (Άλκηστις 1995). Το μουσείο, σύμφωνα με τον
ορισμό που δίνεται από το ICOM72 (International Council of Museums), στις μέρες
μας είναι ένα μη-κερδοσκοπικό ίδρυμα, ανοιχτό στο κοινό και το οποίο στόχο έχει
την έρευνα, μελέτη, καταγραφή, συντήρηση και διατήρηση της ανθρώπινης
πολιτιστικής δραστηριότητας και κληρονομιάς. Από χώρος συλλογής και έκθεσης
αντικειμένων το μουσείο με το πέρασμα των αιώνων εξελίσσεται σε χώρο ευρύτερα
πολιτιστικό (Μιχαηλίδου 2002). Ως πολιτιστικός χώρος λοιπόν, ο ρόλος του
μουσείου γίνεται παράλληλα ψυχαγωγικός και εκπαιδευτικός.

72

http://icom-cc.org/
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Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η εκπαιδευτική δραστηριότητα που θα περιγράψουμε στη
συνέχεια διαμορφώθηκε με όρους παιδοκεντρικούς όσο και εκπαιδευτικούς.
Συγκεκριμένα όπως επισημαίνει η Καλεσοπούλου (2011:12) η παιδοκεντρική
θεώρηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας που συντελείται στο μουσείο, αναγνωρίζει
ότι το παιδί είναι ένα δρών άτομο που συμμετέχει ενεργά στην οικειοποίηση της
πολιτιστικής κληρονομιάς και στην οικοδόμηση της πολιτιστικής του ταυτότητας.
Ενώ, όπως τονίζει η Tzibazi (2011: 408), στην καρδιά της μουσειακής παιδαγωγικής
υπάρχει μια δομική αλλαγή αντίληψης από την εκπαίδευση ως προϊόν, στη μάθησης
ως εμπειρία.
Κατά αυτό τον τρόπο, η δράση σχεδιάστηκε πρώτον με κεντρικό ζητούμενο τη
διαμόρφωση τέτοιων παιδαγωγικών συνθηκών όπου θα δίνουν την ευκαιρία στους
μαθητές και τις μαθήτριες να προσεγγίσουν τη γνώση με τρόπο εναλλακτικό, όχι ως
προϊόν μεταβίβασης από τον πομπό (εκπαιδευτικό) στο δέκτη (μαθητή), αλλά ως
αποτέλεσμα ενεργητικής, ομαδοσυνεργατικής εμπλοκής, διαβούλευσης και
ερμηνείας, πειραματισμού και ανακάλυψης (Ματσαγγούρας 2003, 2007). Δεύτερον,
θεωρήσαμε ότι το μουσειακό περιβάλλον αποτελεί ένα ιδανικό χώρο για την
προσπάθειά μας καθώς ένας από τους βασικούς στόχους της δράσης ήταν να
αξιοποιηθεί η συσσωρευμένη ανθρώπινη εμπειρία και γνώση του παρελθόντος
όπως αποτυπώνεται μέσα από τα μουσειακά εκθέματα και να λειτουργήσει προς τη
διαμόρφωση γενικότερων θετικών στάσεων των μαθητών και μαθητριών μας για το
χώρο αυτό. Ο Bettelheim (στο Άλκηστις 1995:24) υποστηρίζει ότι αν εξάψουμε τη
φαντασία των παιδιών και ερεθίσουμε την περιέργειά τους και αν τους δώσουμε
την ευκαιρία να βιώσουν τον τρόμο και την απορία τότε σίγουρα θα απολαύσουν
και θα εκτιμήσουν τα μουσεία.
Το τρίπτυχο ενός αποτελεσματικού μαθησιακού περιβάλλοντος, σύμφωνα με
ερευνητικά δεδομένα, (Βοσνιάδου 2001, Hung και συν. 2009) στηρίζεται στην:
ενεργό συμμετοχή, την κοινωνική αλληλεπίδραση, και την αυθεντικότητα, δηλαδή,
δραστηριότητες που έχουν νόημα για τους μαθητές και τις μαθήτριες, καθώς όπως
εύστοχα σημειώνει η Ντιρογιάννη (2011: 87) δεν έχει νόημα να ασχοληθεί το παιδί
με κάτι που δεν έχει αξία για το ίδιο. Η γνώση σύμφωνα με τον Vygotsky γίνεται το
αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης του παιδιού με το κοινωνικό περιβάλλον του, ενώ
κατά τον Piaget η μάθηση είναι αποτέλεσμα της φυσικής ανάγκης του παιδιού να
δομήσει νέα νοήματα με βάση την προσφερόμενη εμπειρία και τα
αναπαραστασιακά συστήματα που ήδη έχει διαμορφώσει. Σε αυτή τη διάσταση ο
ρόλος των εκπαιδευτικών γίνεται ενθαρρυντικός και καθοδηγητικός (Δάλκος 2000).
Σχεδιάσαμε λοιπόν την προσέγγισή μας με βάση τις παραπάνω παραμέτρους. Το
μουσείο όμως ως χώρος μας έδωσε τη δυνατότητα και την ευκαιρία να
ενεργοποιήσουμε και μια σειρά άλλων γνωστικών, εσωτερικών και διαπροσωπικών
στοιχείων των μαθητών και μαθητριών μας.
Συγκεκριμένα, όπως θα περιγράψουμε στη συνέχεια, προσπαθήσαμε να
αξιοποιήσουμε τα μουσειακά εκθέματα ως εποπτικό υλικό που προσφέρει
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δυνατότητα διασύνδεσης των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις
των μαθητών και μαθητριών (Ντιριγιάννη 2011). Μας ενδιέφερε επιπλέον στο
πλαίσιο μιας αυθεντικής, βιωματικής εμπειρίας να διαμορφώσουμε συνθήκες
τέτοιες ώστε οι μαθητές και μαθήτριες να αξιοποιήσουν στρατηγικές λογικής
σκέψης, απομνημόνευσης και επίλυσης προβλημάτων. Ενώ επίσης να μπορέσουν
να αναπτύξουν δεξιότητες αυτορρύθμισης, αναστοχασμού, και αναδόμησης της
προϋπάρχουσας γνώσης με στόχο την κατανόηση κι όχι την απομνημόνευση, ενώ
τέλος να καλλιεργήσουμε τη δυνατότητα διαμόρφωσης αξιολογικών κρίσεων της
εμπειρίας αυτής, καθώς όλα τα παραπάνω αποτελούν κομβικά στοιχεία μιας
επιτυχημένης εκπαιδευτικής διαδικασίας (Βοσνιάδου 2001).
Ο αναπτυξιακός ψυχολόγος Howard Gardner (2010) θεωρεί ότι η νοημοσύνη δε
παραμένει σταθερή ούτε χαρακτηρίζεται από μια μονοδιάστατη δυναμική. Έχει
υποστηρίξει δε ότι υπάρχουν επτά διαστάσεις της ανθρώπινης νοημοσύνης εκτός
της γλωσσικής και λογικομαθηματικής στις οποίες κυρίως στηρίζεται η λειτουργία
του σχολείου. Έτσι μιλά επίσης για τη μουσική νοημοσύνη, τη χωρική νοημοσύνη,
τη νατουραλιστική, τη διαπροσωπική και την σωματική-κιναισθητική νοημοσύνη. Η
ουσία της θεωρίας του βασίζεται στην αποδοχή και το σεβασμό της ανθρώπινης
διαφορετικότητας στο βαθμό και τον τρόπο που το κάθε άτομο βιώνει την
καθημερινή του εμπειρία και τη μετουσιώνει σε γνώση. Για τον Gardner στην
εξίσωση της μάθησης ενεργό ρόλο παίζουν τρεις μεταβλητές: τα μέσα της μάθησης
(συμβολικά συστήματα όπως η γλώσσα ή τα μαθηματικά, αλλά και μέσα
επικοινωνίας όπως τα βιβλία, οι χάρτες, κ.α..), οι τόποι της μάθησης (το περιβάλλον
στη φυσική-χωρική του διάσταση) και οι ανθρώπινοι συντελεστές της μάθησης.
Στα πλαίσια της διαμόρφωσης της εκπαιδευτικής αυτής δράσης προσπαθήσαμε να
αξιοποιήσουμε τα ταλέντα και τις δεξιότητες των μαθητών και μαθητριών μας, να
δημιουργήσουμε χώρο διερευνητικής μάθησης κυρίως δε να ενεργοποιήσουμε και
εκμεταλλευτούμε δημιουργικά την ανάγκη των παιδιών για παιχνίδι. Το παιχνίδι
έχει μεγάλη σημασία στη ζωή του παιδιού καθώς του δίνει την ευκαιρία να
μετασχηματίζει την πραγματικότητα με τους δικούς του όρους. Όπως γράφει ο
Γερμανός (2004) στην παιδαγωγική διαδικασία το παιχνίδι μπορεί να γίνει μέσο
επικοινωνίας αλλά και μέσο διαχείρισης σχέσεων. Επίσης μπορεί να αξιοποιηθεί
στη διαδικασία απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς και στην ανάπτυξη της
δημιουργικότητας και της φαντασίας. Πάνω και πέρα από όλα όμως το παιχνίδι
παραμένει για το παιδί μια δραστηριότητα της καθημερινής του ύπαρξης και
αναπόσπαστο κομμάτι της ανάπτυξής του.
Το κυνήγι θησαυρού στο Μουσείο: ένα σενάριο εκπαιδευτικού παιχνιδιού
Το κυνήγι θησαυρού έχει χρησιμοποιηθεί από εκπαιδευτικούς στη χώρα μας ως
εργαλείο βιωματικής, ομαδοσυνεργατικής, διαθεματικής μάθησης, που προάγει με
ένα διασκεδαστικό τρόπο την κριτική σκέψη την παρατηρητικότητα, τη σύνδεση με
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την τοπική κοινότητα, την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας των μαθητών73. Συνήθως το
παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού διοργανώνεται την περίοδο πριν τις Απόκριες και
θεωρείται ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι με σκοπό την απόκτηση γνώσεων με έναν
ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο.
Το παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού έχει ως κεντρική ιδέα την αναζήτηση και την
ανακάλυψη και σε αυτή βασίζεται όλο το περιεχόμενό του (Καινούργιου και συν.,
2010). Το σενάριο του παιχνιδιού που θα αποτελέσει και ερέθισμα εφόρμησης,
μπορεί να είναι ένα παραμύθι ένας θρύλος, ένα φανταστικό ταξίδι μια
περιπετειώδης ιστορία. Το υλικό που χρησιμοποιείται πρέπει να προσελκύει τo
ενδιαφέρον των παιδιών. Το παιχνίδι απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού (Α΄-ΣΤ΄)
με κάποιες τροποποιήσεις. H διάρκειά του είναι περίπου 2 ώρες. Περιλαμβάνει
κυρίως γρίφους αλλά και άλλα παιχνίδια.
Το παιχνίδι μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τον αριθμό των παιχτών, την
ηλικία και την εμπειρία τους αλλά και το χώρο, δεδομένου ότι σε ένα μουσείο με
πολλά εκθέματα είναι δύσκολο να γίνει ένα τέτοιο παιχνίδι λόγω στενότητας
χώρου.
Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει να φτιάξει γρίφους για όποιο έκθεμα του
μουσείου θέλει, ανάλογα με το στόχο που έχει θέσει στην αρχή. Επίσης το παιχνίδι
είναι εύκολο να προσαρμοστεί ανάλογα με το είδος του Μουσείου, την περιοχή που
βρίσκεται κλπ. Είναι απαραίτητο ο εκπαιδευτικός να γνωρίζει πολύ καλά το χώρο
όπου θα διεξαχθεί το παιχνίδι και να τον έχει επισκεφτεί τουλάχιστον μια φορά από
πριν να έχει τραβήξει τις απαραίτητες φωτογραφίες (όπου είναι δυνατόν) να έχει
κρατήσει τις σημειώσεις του, να ψάξει πληροφορίες για τα εκθέματα κλπ.
Τα βήματα υλοποίησης του παιχνιδιού είναι τα εξής:
1. Επιλογή θέματος: (Εδώ :Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Κισάμου Χανίων)
2. Καθορισμός και ανίχνευση του πεδίου : Είδος μουσείου, εκθέματα, ασφαλές για
τα παιδιά, περιορισμοί από τους υπεύθυνους του μουσείου κ.α.
3. Επίσκεψη χωρίς τα παιδιά και επιλογή των σημείων που έχουμε θέσει ως στόχο
να προσεγγίσουμε: α) Αφετηρία- σταθμοί-τερματισμός, β) Αναζήτηση πληροφοριών
εκθεμάτων, γ) Σχεδιασμός δραστηριοτήτων και δοκιμασιών - βαθμός δυσκολίας, δ)
Χρονομέτρηση δραστηριοτήτων (παίζουμε μια φορά το παιχνίδι εμείς).
4. Καθορισμός σημείων που θέλουμε να μάθουν τα παιδιά (χρονικές περιόδους,
είδος εκθεμάτων-αγάλματα, φωτογραφίες, αντικείμενα)
5. Προσαρμογή των σημείων που θέλουμε να γνωρίσουν τα παιδιά με τις
δοκιμασίες που έχουμε σχεδιάσει στο 3ο βήμα με γριφώδη αινίγματα,
φωτογραφίες, παζλ, αποκρυπτογραφήσεις κ.ά.
6. Χωρισμός σημείων με διαφορετικά χρώματα φακέλων, χρωματιστά χαρτιά ή
αυτοκόλλητα κ.α.- Καθορισμός αφετηρίας για να ενημερωθούν οι παίκτες. Εκεί θα

73

Ως παράδειγμα αναφέρουμε το Παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού που διοργανώθηκε στην Κίσαμο το
2012 και το 2013 με την υποστήριξη του Δήμου Κισάμου.
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δοθούν οι οδηγίες και οι κανόνες του παιχνιδιού.-Καθορισμός του σημείου
τερματισμού όπου θα βρίσκεται ο θησαυρός.
7. Δημιουργία δοκιμασιών-γρίφων, καταγραφή, ομαδοποίηση, εκτύπωση γρίφων
και οδηγιών.
8. Πραγματοποίηση παιχνιδιού
Κυνηγώ… κυνηγώ του Μουσείου θησαυρό – Ένα κυνήγι θησαυρού στο
Αρχαιολογικό Μουσείο Κισάμου
Προετοιμασία-1η μέρα: (εκτός πεδίου) .
Η 1η μέρα αφιερώθηκε στη συζήτηση γύρω από τα μουσεία, σε ανταλλαγή
απόψεων των παιδιών και καταγραφή των προϋπάρχουσων γνώσεων για τα
μουσεία και συγκεκριμένα για το Αρχαιολογικό Μουσείο της Κισάμου.
1ο βήμα: Με αφορμή την ενότητα 16 του Βιβλίου Μαθητή στην Γλώσσα της Έκτης
Δημοτικού, ΚΑΙ την προβολή αποσπάσματος από την παιδική σειρά «Ο κήπος με τ’
αγάλματα74» ξεκινήσαμε μια συζήτηση με τους μαθητές δημιουργώντας έναν
εννοιολογικό χάρτη με τη λέξη Μουσείο (εικόνα 1).

Εικόνα 1. Ο εννοιολογικός χάρτης του ΜΟΥΣΕΙΟΥ. Δραστηριότητα στην τάξη.
Αμέσως μετά προχωρήσαμε σε ερωτήματα που βασίζονται στην παραπάνω
συζήτηση:
• Τι είναι ένα μουσείο;
• Τι τύπους μουσείου γνωρίζετε;
• Τι έχει μέσα ένα μουσείο;
• Γιατί τα αγάλματα πρέπει να είναι σε μουσείο;
• Γιατί επισκεπτόμαστε τα μουσεία75;
• Πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε μέσα στο μουσείο;
74
75

https://www.youtube.com/watch?v=S_AIvww7kZI
Οι ιδέες παιδιών που μπορεί να χρησιμοποιηθούν και για μελλοντικές επισκέψεις.
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Με αφορμή την τελευταία ερώτηση προβλήθηκε το βίντεο «Ο μικρός Νικόλας-Το
μουσείο76» και δημιουργήσαμε και υπογράψαμε με τα παιδιά ένα συμβόλαιοκώδικα συμπεριφοράς σε ένα μουσείο. Αυτό το συμβόλαιο είχαμε μαζί κατά την
επίσκεψη στο μουσείο.
Στη συνέχεια η εκπαιδευτικός έδειξε στα παιδιά μια φωτογραφία του
Αρχαιολογικού Μουσείου Κισάμου (όπου οργανώθηκε η δράση) και ακολούθησαν
ερωτήσεις σχετικά με αυτό.
2ο βήμα: Ενέργειες προετοιμασίας των μαθητών πριν την επίσκεψη σχετικά με τα
εκθέματα και με το παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού.
• Έγινε συζήτηση γύρω από τις θεματικές ενότητες και τα αντικείμενα που θα
παρουσιάζονταν στο μουσείο77.
• Σχετικά με το κυνήγι θησαυρού και το πώς παίζεται, κάποια παιδιά γνώριζαν
ήδη τον τρόπο που παίζεται ένα τέτοιο παιχνίδι, επειδή όμως πρόκειται για ένα
περιβάλλον πολύ ιδιαίτερο, δόθηκε έμφαση στους κανόνες του παιχνιδιού.
Πραγματοποίηση 1ης επίσκεψης - 1η μέρα (στο πεδίο-Μουσείο)
Πριν μπούμε στο μουσείο θυμίσαμε στα παιδιά το συμβόλαιο καλής συμπεριφοράς
και ενημερώσαμε τους μαθητές πόσο χρόνο έχουν στη διάθεσή τους για να
κινηθούν απλά μέσα στο χώρο. Οι εκπαιδευτικοί στη φάση αυτή είναι απλοί
παρατηρητές και προσέχουν για την ορθή συμπεριφορά των παιδιών. Με το τέλος
του χρονικού περιθωρίου που έχει καθοριστεί οι μαθητές επέστρεψαν στο σχολείο
όπου συμπλήρωσαν φύλλο εργασίας αναφορικά στο τι τους έκανε εντύπωση από
όλο το μουσείο.
Πραγματοποίηση 2ης επίσκεψης - 2η μέρα (Ημέρα διοργάνωσης του Παιχνιδιού):
Τίτλος Παιχνιδιού: «Το κρυμμένο μυστικό του Αρχαιολογικού Μουσείου Κισάμου»
Πριν το παιχνίδι:
Στην αίθουσα της τάξης η δασκάλα είχε αφήσει έναν φάκελο που από έξω γράφει
«Άκρως Απόρρητον», με το λογότυπο της Ελληνικής Αστυνομίας για να γίνει πιο
πειστικό, και εισαγωγικό κείμενο που θα ενεργοποιήσει και θα διεγείρει την
περιέργεια των παιδιών για το παιχνίδι. Η δασκάλα διάβασε το κείμενο και όλοι
αποφάσισαν πως για να λυθεί το μυστήριο πρέπει να επισκεφτούν το μουσείο.
Στο Μουσείο η δασκάλα υπενθυμίζει τους κανόνες συμπεριφοράς και αναρτά σε
εμφανές σημείο το συμβόλαιο που υπέγραψαν την προηγούμενη μέρα. Τονίζει
έναν επιπλέον κανόνα. Πως για κάθε παράβαση κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού η
ομάδα θα έχει ποινή-στέρηση βαθμών.
Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των πέντε ή έξι ατόμων και δίνουν ένα όνομα
στην ομάδα τους.
Έναρξη παιχνιδιού :
76

https://www.youtube.com/watch?v=vPhKjxP8TeQ
Προτείνουμε ο/η εκπαιδευτικός να καταγράφει όλα όσα λέγονται στον πίνακα ή καλύτερα σε μια
λίστα, σε χαρτί του μέτρου προκειμένου να συγκριθούν με τις απόψεις των παιδιών μετά την
επίσκεψη.
77
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Κάθε ομάδα έχει ένα χαρακτηριστικό χρώμα γρίφων και αυτό ψάχνουν να βρουν.
Βέβαια οι γρίφοι είναι αλυσίδα, ο πρώτος οδηγεί στο δεύτερο, ο δεύτερος στον
τρίτο κ.ο.κ. Κάποιοι από τους γρίφους δίνονται στο χέρι των μελών της ομάδας και
κάποιοι βρίσκονται από τα μέλη στο σημείο που έχουν οδηγηθεί από την
αποκωδικοποίηση κάποιου γρίφου.
Οι γρίφοι που χρησιμοποιήθηκαν στη συγκεκριμένη δράση οδηγούσαν σε εκθέματα
του Μουσείου και την αναζήτηση πληροφοριών γι’ αυτά με τη βοήθεια
αναγραμματισμών, σταυρόλεξων, παζλ με εικόνες των εκθεμάτων, χρήση QR codes,
χρήση κώδικα νοηματικής γλώσσας, κ.α.. Συνολικά σχεδιάστηκαν 10 τύποι γρίφων
(της ίδιας μορφής για κάθε ομάδα) και ένας κοινός (ο τελευταίος) όπου χρειαζόταν
η συνεργασία όλων των ομάδων για τη συμπλήρωσή του και την ανακάλυψη του
θησαυρού78.
Ολοκλήρωση και επέκταση του παιχνιδιού:
Με την επιστροφή στο σχολείο έγινε η καταγραφή των πόντων79 και όλοι οι
εμπλεκόμενοι -δασκάλα και μαθητές- συζήτησαν για την εμπειρία εντός του
Μουσείου και για όσα έμαθαν από αυτή.
Με την έξοδο των παιδιών από το μουσείο, η πόρτα δεν κλείνει πίσω τους.
Συνεχίζονται οι δραστηριότητες και στο σχολείο.
Ενδεικτικές δραστηριότητες μετά το παιχνίδι (εικόνα 2)
Ερωτήσεις για τα εκθέματα του Μουσείου:
Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες80 και έγραψαν δικές τους ερωτήσεις για τα
εκθέματα του μουσείου. Η κάθε ομάδα προσπάθησε να μαντέψει τις απαντήσεις81.
Δημιουργία ψηφιδωτού/ζωγραφιάς:
Τα παιδιά ενθαρρύνθηκαν να επιλέξουν και να ζωγραφίσουν ένα αντικείμενο/
έκθεμα/ φωτογραφία από όσα είδαν στο Μουσείο. Κάθε παιδί ενθαρρύνθηκε να
επιλέξει τη δική του ξεχωριστή εικαστική προσέγγιση (διαφορετικά χρώματα,
τεχνικές, υλικά κολάζ, κτλ.).
Δημιουργία επιτραπέζιου παιχνιδιού:
Τα παιδιά με όλες τις πληροφορίες που απέκτησαν από την εμπειρία του
παιχνιδιού, χρησιμοποίησαν τις ερωτήσεις της 1ης δραστηριότητας για να
κατασκευάσουν ένα επιτραπέζιο παιχνίδι: «Παίζοντας με το θησαυρό του
Αρχαιολογικού Μουσείου Κισάμου»

78

Που ήταν η χαρά της συνεργασίας και της επιτυχίας!
Στη φάση αυτή είδαμε αν έχουν γίνει παραβάσεις και αφαιρέθηκαν οι ανάλογοι πόντοι. Με αυτό
τον τρόπο το ενδιαφέρον έμεινε αμείωτο γιατί η ομάδα που βρήκε το τελευταίο γρίφο δεν είναι
απαραίτητα και η νικήτρια!
80
Μπορεί να είναι ίδιες οι διαφορετικές από τις ομάδες του παιχνιδιού.
81
Οι ερωτήσεις χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού γνώσεων.
79
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Εικόνα 2. Εικαστικές και μετα-γνωστικές γλωσσικές δραστηριότητες
Αποτίμηση της δράσης
Παρόλο που οι αρχικές αναφορές στο Μουσείο και οι πρώτες κουβέντες με τα
παιδιά δεν φάνηκαν να τους ενθουσιάζουν, η συνέχεια άξιζε τον κόπο. Η στάση των
παιδιών σχετικά με το παιχνίδι εξελίχθηκε ιδιαίτερα θετικά και ενθαρρυντικά,
καθώς τελικά ενθουσιάστηκαν.
Οι κανόνες που βάλαμε όλοι μαζί υιοθετήθηκαν στο μέγιστο βαθμό. Φαίνεται πως
τα παιδιά κάνουν αυτό που είναι σωστό, όταν ξέρουν τι περιμένουμε εμείς από
αυτά. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού δεν παρατηρήθηκαν θέματα συμπεριφοράς,
και τα παιδιά προσπάθησαν να συγκρατήσουν τον ενθουσιασμό τους σεβόμενα τον
χώρο του μουσείου και τους υπόλοιπους επισκέπτες. Η συζήτηση82 πριν την
επίσκεψη είχε λύσει όλες τις απορίες των παιδιών σχετικά με το παιχνίδι, τους
κανόνες, την συμπεριφορά, τις ομάδες κλπ.
Η δραστηριότητα της αφόρμησης με το «Γράμμα για τον υπαστυνόμο Τάκη
Καστελλάκη» ήταν ιδιαίτερα εύστοχη καθώς τα περισσότερα παιδιά πείστηκαν ότι
πρόκειται για αληθινό γράμμα Αστυνομίας! Το παιχνίδι ξεκίνησε με τα παιδιά να
διαβάζουν τις οδηγίες και να οδηγούνται από τον ένα γρίφο στον άλλο. Σύμφωνα με
τα λεγόμενα τους, δεν δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερα στο να λύσουν τους γρίφους, αλλά
στο να κατανοήσουν το πώς λύνεται ο καθένας ή τι μπορεί να κρύβει από πίσω.
Αυτό ήταν και το ζητούμενο.
Προς το τέλος του παιχνιδιού καθοριστικής σημασίας ήταν η βοήθεια από την
εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής83, η οποία εισήγαγε τα παιδιά με ένα ιδιαίτερα
ξεχωριστό τρόπο στη νοηματική γλώσσα (που ήταν και ένα βήμα του τελικού
γρίφου). Έτσι τα παιδιά προς το τέλος του παιχνιδιού αντί να είναι σε υπερένταση
από το παιχνίδι, ηρέμησαν, χαμήλωσαν τον τόνο της φωνής τους και άκουσαν με
ιδιαίτερη προσοχή όσα είχε να τους πει η δασκάλα. Έτσι επικεντρώθηκαν στο να
βιώσουν την εμπειρία («έδειξαν» το όνομα τους στη νοηματική, έμαθαν κάποια
γράμματα) και άφησαν για λίγο στην άκρη το διαγωνιστικό κομμάτι του παιχνιδιού.

82

Πολύ σημαντικό ήταν πώς την ημέρα πριν το παιχνίδι τονίστηκε πολλές φορές πως σημασία έχει το
ΤΑΞΙΔΙ…. και όχι ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ. Οπότε το καλύτερο θα ήταν να αφήσουν τον εαυτό τους ελεύθερο
και να απολαύσουν αυτό το ταξίδι-παιχνίδι.
83
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο τη συνάδελφο κ. Κατερινάκη Νίκη.
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Μετά από την παρουσίαση αυτή τα παιδιά ολοκλήρωσαν το παιχνίδι, αλλά κανείς
δε φάνηκε δυσαρεστημένος σχετικά με το νικητή, πόσους βαθμούς πήρε η κάθε
ομάδα κλπ. Αυτό θεωρούμε ότι είναι ένα ιδιαίτερα θετικό στοιχείο και σημάδι ότι
τα παιδιά απόλαυσαν περισσότερο την εμπειρία της συνεργασίας και της
ανακάλυψης, όπως και ήταν από τους βασικούς στόχους μας.
Οι δράσεις μετά την επίσκεψη είχαν και αυτές έναν ξεχωριστό χαρακτήρα
(επιτραπέζιο παιχνίδι, ψηφιδωτά λογοπαίγνια κ.α.,), αλλά η μαγεία ήταν,
αναμφίβολα, το κυνήγι του θησαυρού.
Στις δυσκολίες που αφορούν την οργάνωση της δραστηριότητας αυτής θα
μπορούσε να συγκαταλεχθεί το θέμα του χρόνου, καθώς χρειάζεται να αφιερωθεί
αρκετός χρόνος (παραπάνω από μια επίσκεψη, δράσεις πριν και μετά την επίσκεψη,
κλπ.) Επίσης, χρειάζεται πολύωρη και μερικές φορές πολυήμερη ενασχόληση
της/του εκπαιδευτικού με θέματα γρίφων, κυνηγιών θησαυρού κλπ. επισκέψεις του
ίδιου στο Μουσείο, άδεια για φωτογραφίες εκθεμάτων κλπ. Η εμπειρία όμως μέσα
από αυτή τη δράση μας έδειξε ότι είναι κάτι τόσο δημιουργικό και εμπλουτίζεται
συνεχώς με νέες ιδέες, που δεν θα έπρεπε να φοβίζει τους εκπαιδευτικούς.
Επίλογος
Όπως σε όλα τα προγράμματα, έτσι και σε αυτό πιστεύουμε ότι υπάρχουν
περιθώρια βελτίωσης. Το θέμα είναι όμως να υπάρχει διάθεση και χρόνος για να
επιτευχθεί μια τέτοια δράση. Πρωτίστως χρειάζεται αφοσίωση και μεράκι, καθώς
για να φτιάξεις ένα παιχνίδι πρέπει πρώτα από όλα να μπεις εσύ στη θέση του
παίκτη!
Μέσα από την ενεργό συμμετοχή, τη δράση, τη συνεργασία, τη χαρά στην
εκπαιδευτική διαδικασία τα παιδιά αποκτούν γνώσεις διαμορφώνοντας στάσεις και
συμπεριφορές. (Καινούργιου και συν., 2010). Το παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού σαν
εργαλείο μάθησης και σαν εργαλείο δράσης, μπορεί να κάνει τη σχέση των
μαθητών με τη γνώση ευχάριστη, διασκεδαστική και αξιομνημόνευτη. Υποκινεί το
ενδιαφέρον για μάθηση, βασίζεται στην ομαδοσυνεργατική μέθοδο, εφαρμόζεται
με σχετική ευκολία και δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να είναι οι ίδιοι οι
παραγωγοί της γνώσης.
«Ο κυριότερος στόχος της εκπαίδευσης δεν είναι η γνώση, αλλά η δράση.»
Herbert Spencer, 1820-1903, Βρετανός φιλόσοφος
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Η εκπαίδευση σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης. Το αναθεωρημένο
σχολείο και η αυθεντικότητα
Πίλουρης Παναγιώτης
Σχολικός Σύμβουλος -Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
panpilouris@yahoo.gr
Περίληψη
Η μείωση του κοινωνικού βάρους του σχολείου και του εκπαιδευτικού, σε
συνδυασμό με την επικρατούσα ρητορική της ανταγωνιστικότητας και της
αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης μεταφέρουν το κέντρο βάρους των
αποφάσεων από τη σχολική τάξη στο εξωσχολικό περιβάλλον. Στις σύγχρονες μετανεωτερικές κοινωνίες συντελούνται δομικές αλλαγές της φύσης των κοινωνικών
σχέσεων βασισμένες στη διαγραφή των ορίων της νεωτερικής σκέψης. Αποτέλεσμα
των αλλαγών αυτών η ουσιαστική κατάρρευση κοινωνικών τομέων και ο
υποβιβασμός ηθικών προταγμάτων για χάρη οικονομικών αναγκών. Η σχετικότητα
της αγοράς αναδεικνύεται στο βασικό κριτήριο διαμόρφωσης εκπαιδευτικών
πολιτικών, επιλογής εκπαιδευτικών πρακτικών με τρόπο ώστε οι μεταξύ τους
σχέσεις, καταλυτικά να προσδιορίζονται από τους κανόνες της αγοράς οι οποίοι όλο
και περισσότερο διαμορφώνουν την πολιτική και της εκπαιδευτικές επιλογές. Με
τον τρόπο αυτό τα δημόσια σχολεία/ πανεπιστήμια μετατρέπονται σε επιχειρήσεις
που παράγουν αξίες/ποσότητες (Rikowski 2003). Η παρούσα εργασία δε φιλοδοξεί
να δώσει απαντήσεις αλλά να αναδείξει όψεις του προβληματισμού σχετικές με την
μετατόπιση του ρόλου σχολείου και εκπαιδευτικού.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Βασική θέση μας αποτελεί η διαπίστωση ότι για πρώτη φορά στο νέο
παγκοσμιοποιημένο κοινωνικο - οικονομικό συγκείμενο αμφισβητείται ο πυρήνας
της υπόστασης του σχολείου και του εκπαιδευτικού. Με την παρούσα εργασία
επιχειρείται η ανάλυση των τριών βασικών λειτουργιών που παραδοσιακά
επιτελούσε το σχολείο, (ιδεολογική, γνωστική και κοινωνική), σε συνθήκες
παγκοσμιοποίησης. Στην προσέγγιση αυτή αναδύεται πλήθος επιστημονικών
προβληματισμών από τους οποίους επιλέγουμε δύο, οι οποίοι οριοθετούν και την
προβληματική της εργασίας.
Συγκεκριμένα, ποια είναι η ιδεολογική λειτουργία του σχολείου στις σύγχρονες
δυτικές κοινωνίες στις οποίες ο στόχος της εθνικής ολοκλήρωσης έχει επιτευχθεί και
πλέον το αίτημα του αδιάσπαστου και της συνέχειας της κοινής εθνικής και
πολιτισμικής
ταυτότητα
αναθεωρείται
στη
δομή
των
σύγχρονων
διαφοροποιημένων και ευμετάβλητων πολυπολιτισμικών κοινωνιών.
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Σε συνέχεια του προβληματισμού αυτού εξετάζουμε τη γνωστική λειτουργία του
σχολείου στη νεωτερική περίοδο - ως «τον μονοπωλιακό»84 φορέα παραγωγής και
αναπαραγωγής της γνώσης- στα σύγχρονα παγκοσμιοποιημένα εκπαιδευτικά
περιβάλλοντα. Τα ερωτήματα αφορούν στο περιεχόμενο, στη δομή της γνώσης,
αλλά και στους φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία παραγωγής και
αναπαραγωγής της.
Ως πεδίο σύνθεσης δομείται ο κοινωνικός ρόλος του σχολείου, αφού η
παραδοσιακή λειτουργία του ως ‘μέσου’ ανοδικής κοινωνικής κινητικότητας
αναμορφώνεται σε φορέα επαγγελματικής και κοινωνικής αποκατάστασης. Η
κοινωνική λειτουργία του σχολείου πλέον αποκτά σημαντικότητα, σχεδόν
αποκλειστικά, στη διαδικασία οικονομικής- επαγγελματικής αποκατάστασης του
ατόμου.
Θεωρούμε απαραίτητη την εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου της μετα
νεωτερικότητας, αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και σε αντίστιξη
πάντοτε με τον όρο της νεωτερικότητας, τον οποίο η επιστημονική μελέτη έχει
εξαντλητικά αναλύσει.
Η Νεωτερικότητα, ως εποχή μιας νέας κοινωνικής οργάνωσης, ξεκίνησε το 17ο
αιώνα στη Δύση αποκτώντας σταδιακά παγκόσμιο χαρακτήρα. Ορισμένοι
κοινωνιολόγοι υποστηρίζουν ότι ο 21ος αιώνας διατηρεί το ίδιο ανανεωτικό αλλά
πιο ριζοσπαστικό πνεύμα. Άλλοι διακρίνουν μια μετάβαση από τη νεωτερική στη
μετα-νεωτερική εποχή, όπου παραβλέπεται η ροή του ιστορικού χρόνου, οι μεγάλες
αφηγήσεις και η πίστη στην ορθολογική επιστημονική πρόοδο. Υπάρχουν όμως και
διανοητές που θεωρούν ότι υφίστανται όχι εποχές αλλά μόνο μέθοδοι υπερβάσης ή
μη υπερβάσης της ορθολογικότητας.
Όπως σημειώσαμε ανάγεται στον διαφωτισμό και χαρακτηρίζεται από την
απεριόριστη πίστη στον ορθό λόγο και τη λογική ως του μόνου οργάνου ανεύρεσης
της αντικειμενικής πραγματικότητας και αλήθειας, αλλά και της διαρκούς προόδου
(Hall & Gieben, 2003,). Συνδέεται με την ανάδυση του έθνους κράτους και τον
τονισμό της εθνικής κυριαρχίας και ταυτότητας, της εθνικής οικονομίας, της εθνικής
κουλτούρας, καθώς και την ανάπτυξη των αστικών καπιταλιστικών κοινωνιών.
Ακόμη, συνδέεται με τη βιομηχανική επανάσταση και την οργάνωση της κοινωνικής
ζωής με όρους αναγνώρισης των ατομικών δικαιωμάτων και της αστικής
κοινοβουλευτικής δημοκρατίας (Harvey, 2007, Κουστουράκης & Ασημάκη, 2009).
Ο Alexander(1994), αναφέρει ότι η μετανεωτερικότητα μπορεί να προσεγγισθεί ως
μια ερμηνευτική-επεξηγηματική κοινωνική θεωρία, η οποία μπορεί να βοηθήσει
στην ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων που αφορούν τα πεδία της
κοινωνικής δράσης, του πολιτισμού, της κοινωνικής τάξης, της επιστήμης, της
84

Ο όρος μονοπωλιακός χρησιμοποιείται με υπερβολή εφόσον σε κάθε κοινωνία, παράλληλα με την
τυπική λειτουργούσε και η άτυπη εκπαίδευση. Σκοπό έχουμε να αναδείξουμε ότι αντίθετα με αυτό
που συμβαίνει στη μετανεωτερική περίοδο η τυπική εκπαίδευση ήταν η μόνη πιστοποιημένη, άρα η
μόνη έγκυρη γνώση.
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οικονομικής ζωής και των έμφυλων και των οικογενειακών σχέσεων. Σχετικά με τη
μετανεωτερικότητα θεωρούμε ότι πρέπει να δηλώσουμε ότι δεν υπάρχει κοινά
παραδεκτός επιστημονικός ορισμός του όρου, αλλά αναφορές σε χαρακτηριστικά
που σχετίζονται με τον χρόνο, δηλαδή τη μετά την νεωτερικότητα εποχή ή σε
χαρακτηριστικά που συνθέτουν μια νέα ερμηνευτική θεωρία. Η μετανεωτερικότητα
συνδέεται με τον περιορισμό της εθνικής κυριαρχίας85, με την παγκοσμιοποίηση της
κουλτούρας και με τους ευέλικτους τρόπους συσσώρευσης κεφαλαίου. Ως προς τα
τυπικά χαρακτηριστικά της, βρίσκεται σε απόλυτη σχέση με την εκρηκτική ανάπτυξη
της τεχνολογίας και ιδιαίτερα με τις δυνατότητες παραγωγής και διάδοσης της
πληροφορίας (κοινωνία της πληροφορίας), πέρα από κάθε περιορισμό εθνικών
συνόρων και χρονικών διαμεσολαβήσεων (Κουστουράκης & Ασημάκη, 2009). Όπως
αναφέρουν οι Ασημάκη, Κουστουράκη & Καμαριανός στο άρθρο τους « Οι έννοιες
της νεωτερικότητας και της μετανωτερικότητας και η σχέση τους με τη γνώση: μια
κοινωνιολογική προσέγγιση» η μετάβαση σε μια μετανεωτερική κοινωνία συνδέεται
με θεμελιώδεις αλλαγές και μετασχηματισμούς ουσιωδών κοινωνικών φαινομένων,
όπως είναι οι πολεμικές συρράξεις, η πολιτική και η εκπαίδευση, ενώ συγχρόνως
μεταλλάσσεται ο τρόπος εργασίας, ο τρόπος επικοινωνίας, ο τρόπος διασκέδασης, η
καθημερινή ζωή, οι κοινωνικές σχέσεις, οι κοινωνικές ταυτότητες και ακόμη η
ατομική-σωματική ύπαρξη και ο τρόπος ζωής . Αναλυτικότερα η Συριοπούλου-Δελλή
(2003), αναφέρει ότι στο μετανεωτερικό εκπαιδευτικό πλαίσιο, μετασχηματίζεται η
παραγωγή ,η ταξινόμηση, η μετάδοση, η διάρκεια ζωής, αλλά και η πρόσβαση στη
γνώση. Υφίσταται η μορφοποίησή της σε «εκπαιδευτικά πακέτα» και
πληροφοριακές ποσότητες. Αποθηκεύεται και μεταφράζεται σε συγκεκριμένες
γλώσσες προγραμματισμού και είναι εμπορεύσιμη (Συριοπούλου-Δελλή, 2003, σελ.
49). Μέσα σε αυτή την οπτική οι παραδοσιακές διδακτικές προσεγγίσεις χάνουν τη
σημαντικότητά τους και παύουν να είναι επίκαιρες και αναντίρρητα αποδεκτές. Το
νεωτερικό ερώτημα σε σχέση με τη γνώση «αληθεύει;» αντικαθίσταται από τα
μετανεωτερικά ερωτήματα: Που βρίσκεται η γνώση; Σε τι χρησιμεύει; Είναι
αποτελεσματική; Πωλείται;

85

Υπερβαίνει τα όρια της παρούσας εργασίας η μελέτη της επιστημονικής διαμάχης σχετικά με την
ενδυνάμωση ή όχι και το ρόλο των εθνικών κρατών στη εποχή της παγκοσμιοποίησης. Ενδεικτικά
επιλέγουμε την προσέγγιση που θέλει τη νέα τάξη πραγμάτων να χαρακτηρίζεται από τη σταδιακή
συρρίκνωση της δύναμης των εθνοκρατικών σχηματισμών στο διεθνή χώρο. Η διεθνοποίηση
ενσωματώνει το έθνος-κράτος στις διαδικασίες της, ενώ η ουσία της παγκοσμιοποίησης βρίσκεται
στο ότι αγνοεί, παρακάμπτει και υπερβαίνει τα εθνικά κράτη ως μονάδες διακυβέρνησης και
διαχείρισης του παγκόσμιου πλούτου (Chomsky: 1993). Η Weiss υποστηρίζει πως σε αυτήν την
κατάταξη ιεραρχίας τα κράτη εμφανίζονται ως "μαμές" ή "καταλύτες" της διεθνοποίησης.
Προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία διεθνοποίησης, τα κράτη ισχυροποιούνται ακόμη
περισσότερο στο εσωτερικό τους. Εάν δεν καταφέρουν να το επιτύχουν αυτό, τότε αντιμετωπίζουν
εσωτερικές διαδικασίες κρίσης ή/και περιορισμού της κρατικής κυριαρχίας ή ακόμη και
κατάρρευσης της κρατικής μορφής. Η δεύτερη προσέγγιση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού
μεθοδολογικά νομιμοποιεί την διαδικασία μετασχηματισμού των θεσμών, άρα και της εκπαίδευσης,
ώστε να αυτοί να εκφράζουν τις σύγχρονες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες.
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Η παγκοσμιοποίηση, όπως αναφέρει ο Μπουζάκης, ως βασικό χαρακτηριστικό της
μετανεωτερικότητας στη σύγχρονη βιβλιογραφία προσδιορίζεται από παγκόσμιες
διεργασίες που ακυρώνουν εθνικές οικονομίες, κουλτούρες και σύνορα και
αναδεικνύουν μια παγκόσμια οικονομία που καθοδηγείται από τις ανεξέλεγκτες
δυνάμεις της αγοράς. Με άλλα λόγια, η παγκόσμια αγορά υποτάσσει εντελώς όλες
τις διεργασίες που συντελούνται σε εθνικό ή περιφερειακό/τοπικό επίπεδο,
συρρικνώνοντας δραστικά το φάσμα των διαθέσιμων ρεαλιστικών εναλλακτικών
πολιτικών.
Βέβαια αποτελεί υπεραπλούστευση η προσέγγιση ότι η κοινωνία καθορίζεται εξ
ολοκλήρου από μια μόνο μορφή συναλλαγής (Slater & Tonkiss, 2001,). Αυτό που
πιθανότατα παρατηρούμε είναι αυτό που ο Φουκώ ονόμαζε επιστημονική αλλαγήβαθιά αλλαγή στους υποκείμενους κανόνες που κυριαρχούν τις συζητήσεις, τις
συνθήκες ζωής, σε μια μόνο περίοδο- μια πολιτισμική ολότητα ή πολυδιάστατη
κανονικότητα. Κοινωνικές δομές και σχέσεις παίρνουν σάρκα και οστά με τη μορφή
του κυρίαρχου.
Η ιδεολογική λειτουργία του σχολείου στα σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο
περιβάλλον
Όπως αναφέραμε και εισαγωγικά η νεωτερικότητα συνδέεται με την ανάδυση του
έθνους κράτους και τον τονισμό της εθνικής κυριαρχίας και ταυτότητας, της εθνικής
οικονομίας και της εθνικής κουλτούρας. Η συγκρότηση του έθνους- κράτους, με
συγκεκριμένη όσο και μοναδική πολιτισμική ταυτότητα, ενιαίες συλλογικές
παραδόσεις και πεπρωμένα , με σαφώς οριοθετημένα σύνορα και με ανεξάρτητη
κρατική υπόσταση, αποκτά απόλυτη προτεραιότητα. Με τον τρόπο αυτό η
εκπαίδευση, καλύτερα το σχολείο, αναλαμβάνει ρόλο εθνογενετικό. Το ένδοξο
ιστορικό παρελθόν, η συνέχεια του έθνους καθώς και η ανάδειξη της συμβολής του
στον παγκόσμιο πολιτισμό προσδιορίζουν την διαδικασία ομογενοποίησης του
πληθυσμού. Η διαδικασία αυτή δεν περιορίζεται στην διαφύλαξη της εθνικής
οντότητας από εξωτερικούς παράγοντες αλλά προσλαμβάνει και ‘φρονηματιστικού’
τύπου χαρακτηριστικά καθώς διασφαλίζει την κοινωνική ισχύ και σταθερότητα
απέναντι σε κάθε προσπάθεια κοινωνικής αμφισβήτησης. Με τον τρόπο αυτό ο
εθνοκεντρική λειτουργία του σχολείου αναπαράγει και νομιμοποιεί κοινωνικά ήθη
και κώδικες συμπεριφοράς86. Όπως αναφέρει ο Bernstein το εκπαιδευτικό σύστημα
σε όλες τις αναπτυγμένες κοινωνίες συνεχίζει να αποτελεί ένα βασικό μηχανισμό
για την εγγραφή και την επαναδιαμόρφωση της εθνικής συνείδησης, μιας
συνείδησης που οικοδομείται στη βάση των μύθων της κοινής καταγωγής, των
σημαντικών επιτεύξεων και της κοινής μοίρας. Ο εθνικισμός, υπό αυτή την έννοια,
είναι αναπόσπαστος από το κράτος και η εκπαίδευση αποτελεί καθοριστικό μέσο

86

Ο Dewey θεωρεί ως εκπαιδευτική μόνο την αλληλεπίδραση που έχει θετικές επιδράσεις στο άτομο
προσδίδοντας στον όρο εκπαίδευση ηθικό περιεχόμενο
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και πεδίο αγώνα για την παραγωγή και αναπαραγωγή μιας συγκεκριμένης εθνικής
συνείδησης.
Στη λογική της παγκοσμιοποίησης87, το εθνικό ιδεώδες διαμορφώνει απλώς
κοινωνίες κλειστές και στάσεις αρνητικές, που άσκοπα, αναποτελεσματικά και
κυρίως επικίνδυνα για τις ίδιες υψώνουν τείχη στην αλλαγή και την πρόοδο. Στις
σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες κάθε προσπάθεια ομογενοποίησης
μεταφράζεται ως απόπειρα περιορισμού των ατομικών δικαιωμάτων και της
θεσμοθετημένης ελευθερίας έκφρασης της διαφορετικότητας του ατόμου. Στην
προσέγγιση αυτή, όπως εύστοχα επισημαίνουν οι Λιάμπας και Κάσκαρης (2007), η
παράθεση εννοιών, όρων, μοντέλων και προσεγγίσεων, όπως η ετερότητα, η
«ανοχή στη διαφορετικότητα» (Κανακίδου Ε. & Παπαγιάννη Β. 1998: 110), ο
«πολυπολιτισμικός πλουραλισμός» (Γκόβαρης Χ. 2001: 34), η συγκρότηση
ταυτότητας, το κοινωνικό φύλο, η αναγωγή της κοινωνικής αλληλεπίδρασης στο
σχολείο στην έκφραση των δρώντων υποκειμένων, η εμμονή στη χρήση νέων
τεχνολογιών συνυφασμένων με την εκ των προτέρων αποθέωση της καινοτομίας, η
έμφαση στο επικοινωνιακό αποτύπωμα της γλώσσας-σκέψης, η «κειμενική
ανάλυση» και η πληθώρα πληροφοριακού υλικού στην υποστήριξη της
προσφερόμενης κάθε φορά διδακτικής ενότητας, καθώς και η «πολιτισμική
ερμηνεία» υφαίνουν τον καμβά όπου προβάλλονται οι τρέχουσες
«διαπολιτισμικές» αναδιαρθρώσεις (Γκότοβος Α. 2003) του εκπαιδευτικού τοπίου
στη χώρα μας, όπως και αλλού, σηματοδοτώντας «το πέρασμα από ένα είδος
εποχής σε κάποιο άλλο» (Νικολάου 2005). O Neave (1998) κάνει λόγο για την
αμφισβήτηση της νομιμοποίησης των εκπαιδευτικών να καθορίζουν εκ των έσω τις
προτεραιότητες και τους στόχους του εκπαιδευτικού συστήματος. Αντίθετα,
υπόκεινται στις πιέσεις έξω - εκπαιδευτικών ομάδων, όπως οι σύλλογοι γονέων, οι
οι εργοδότες και οι βιομήχανοι.
Η ιδεολογική ταυτότητα της παγκοσμιοποίησης, πέρα από τις οικονομικές πρακτικές
που προκρίνει, αμφισβητεί τον πυρήνα του σχολείου, αφού αυτό που επιτακτικά
προκρίνει είναι τα οικονομικά αποτελέσματα της εκπαίδευσης88. Και επειδή το
οικονομικό αποτέλεσμα εξαρτάται όλο και περισσότερο από το διεθνές περιβάλλον,
87

Η παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με τους Μιχάλη Μπαρτσίδη και Ελένης Χοντολίδου είναι μια λέξη
passe-partout, στην ουσία μια λέξη μη-κλειδί καθώς είναι χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο και, πολλές
φορές, χρησιμοποιείται με διαφορετικό τρόπο από διαφορετικούς λόγους και συγγραφείς.
Επισημαίνουν δε ότι στην πραγματικότητα, η παγκοσμιοποίηση αφορά μόνο στις ανεπτυγμένες
χώρες του δυτικού κόσμου. μάλιστα, στον εκπαιδευτικό τομέα, στις αλλαγές που
πραγματοποιούνται πρωταγωνιστούν κυρίως οι αγγλοσαξονικές χώρες (ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία,
Καναδάς, Αυστραλία) και ακολουθούν οι υπόλοιπες χώρες με αισθητή διαφορά.
88
Αναμφίβολα το σχολείο επιτελεί πάντα τον πρωταρχικό του ρόλο της άσκησης συμβολικού
ελέγχου. Η ανάλυση του Basil Bernstein για τους τρόπους με τους οποίους διαμορφώνεται, δηλαδή
παράγεται και στη συνέχεια «αναπλαισιώνεται» και αναπαράγεται η γνώση στο εκπαιδευτικό
σύστημα. O παιδαγωγικός λόγος, έδειξε, λειτουργεί σε τρία πεδία: της παραγωγής, της
αναπαραγωγής και της αναπλαισίωσης της γνώσης, όπου αναπλαισίωση εννοεί τις επιλογές και τις
αλλαγές ή αλλοιώσεις που υφίσταται η γνώση, καθώς μεταφέρεται από ένα πλαίσιο σε άλλο
πλαίσιο, ανάλογα με το ποιος/-α τη μεταδίδει και σε ποιον/ -αν απευθύνεται.
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πληθαίνουν οι φωνές που θεωρούν το εθνικό στοιχείο της εκπαιδευτικής στόχευσης
ως ενοχλητική παραφωνία και ως το ξεπερασμένο κατάλοιπο μιας παρωχημένης
εποχής, που την έχει ήδη προ πολλού διαδεχτεί η πολιτική των υπερεθνικών
πολιτικών μορφωμάτων και οικονομικών σχηματισμών, οι οποίοι ήδη λειτουργούν
(Ματθαίου, 1999). Στα περιβάλλοντα αυτά η γνώση αποδεδυμένη του αξιακού της
χαρακτήρα μετατρέπεται σε καταναλωτικό προϊόν.
Η σχετικότητα των αγορών γίνεται το κατευθυντήριο κριτήριο στην επιλογή των
εκπαιδευτικών τακτικών, της σχέσης μεταξύ τους, των μορφών και της έρευνάς
τους. Αυτή η αλλαγή προκαλεί βαθιές συνέπειες σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες
(Bernstein, 1996).
Το σχολείο ως χώρος παραγωγής και αναπαραγωγής της γνώσης ή διαχειριστής
της πληροφορίας.
Η μελέτη της γνωστικής λειτουργίας του σχολείου στα νέα δεδομένα της
μετανεωτερικότητας ή της ύστερης νεωτερικότητας, δομείται σε δύο ερωτήματα. Το
πρώτο αφορά στο περιεχόμενο και στα χαρακτηριστικά της γνώσης, το δεύτερο,
στον φορέα της γνώσης και στην αναπαραγωγή της.
Στις παραδοσιακές κοινωνίες, ο θεσμός της εκπαίδευσης εντασσόταν στο δημόσιο
χώρο της αγοράς και τελούσε υπό τον έλεγχο της πολιτικά συγκροτημένης
κοινότητας. Αυτό συνέβαινε διότι η εκπαίδευση αποτελούσε τον κατεξοχήν θεσμό
που εξασφάλιζε τη συνέχεια της κοινωνικής συγκρότησης και της πολιτικής
οργάνωσης ενός συντεταγμένου κοινωνικού συνόλου (Τσαούσης, 1999).
Από τον 19ο αιώνα η τυπική εκπαίδευση κατέχει το μονοπώλιο παραγωγής και
αναπαραγωγής της γνώσης. Παράλληλα με την οικοδόμηση του έθνους - κράτους,
η εκπαίδευση καλείται να συνδράμει στην ομαλή μετάβαση από τη γεωργική στη
βιομηχανική κοινωνία, στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, αλλά και στην
υιοθέτηση στάσεων και συμπεριφορών που προσιδιάζουν στη νέα μορφή της
παραγωγικής διαδικασίας.
Τα εκπαιδευτικά εφόδια που προσφέρει το σχολείο αποκτούν αδιαμφισβήτητη ισχύ
και διαχρονικό χαρακτήρα. Όπως αναφέρει ο Ματθαίου (1999) η γνώση που
προσφέρει το σχολείο δεν έχει κατά βάση άμεσα χρηστικό χαρακτήρα. Έχει ένα
σαφές αξιακό περιεχόμενο και γι' αυτό συμβάλλει κυρίως στη διαμόρφωση ηθικού
χαρακτήρα και πνευματικά ολοκληρωμένης προσωπικότητας. Η γνώση αυτή
εμφανίζεται ενιαία. Υφαίνεται γύρω από τις ανθρωπιστικές αξίες του διαφωτισμού,
που συνέχουν επιμέρους επιστημονικούς κλάδους και θεματικές περιοχές. Υπηρετεί
τις ανάγκες της νεωτερικότητας, που για δεκαετίες εξακολουθεί να διατηρεί το
ανθρωπιστικό της πρόσωπο, που βλέπει στην επιστημονική και τεχνολογική
ανάπτυξη την κοινωνική πρόοδο και προοπτική. Στο ερμηνευτικό πλαίσιο της
νεωτερικότητας η γνώση εξισώνεται με την επιστήμη και είναι αντίθετη με την
«αφήγηση» (το μύθο), που εκφράζει υποκειμενικές εντυπώσεις και αποτιμήσεις. Η
αφήγηση – ο μύθος, θεωρείται ως «πρωτόγονη» μορφή γνώσης και συνδέεται με
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τους μη πολιτισμένους, τα παιδιά και τις γυναίκες (Λυοτάρ, 1979). Συνεπώς εντός
του νεωτερικού πλαισίου η γνώση αποτελεί αυτοσκοπό, καθώς οι άνθρωποι την
αποκτούν μέσω της εκπαίδευσης, η οποία συμβάλλει στη μόρφωσή τους. Δηλαδή η
γνώση οδηγεί στη μόρφωση και την πνευματική καλλιέργεια, που παρέχονται μέσω
της εκπαίδευσης.
Με το τέλος του 20ου αιώνα και την αρχή της νέας χιλιετίας αναδύονται νέες μορφές
οικονομικής και κοινωνικής οργάνωσης. Η περίοδος χαρακτηρίζεται μετανεωτερική
και σχετίζεται άμεσα με το πέρασμα από τις βιομηχανικές κοινωνίες στις
μεταβιομηχανικές και τις αλλαγές που εκτυλίσσονται όσον αφορά τις βασικές αξίες
τους, την κοινωνική και πολιτική δομή τους καθώς και τους βασικούς θεσμούς τους.
Οι δυνάμεις που κυοφορούν αυτή την αλλαγή πολλές, η παγκοσμιοποίηση της
οικονομίας και του πολιτιστικού κεφαλαίου, ο ριζοσπαστικός μετασχηματισμός της
παραγωγικής διαδικασίας και η ανάδυση της κοινωνίας της γνώσης παράλληλα με
την εκρηκτική ανάπτυξη και τη χρήση των νέων τεχνολογιών στο χώρο της
πληροφόρησης, των επικοινωνιών και της παραγωγής. Μέσα σε αυτές τις νέες
οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες η γνώση λαμβάεργαλειακή και χρησιμοθηρική
διάσταση καθώς αποτελεί συντελεστή παραγωγής και λειτουργεί καταλυτικά στην
οικονομική ανάπτυξη. Αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης είναι η γνώση να
υποβαθμίζεται εννοιολογικά και να ταυτίζεται με την πληροφορία. Η υποβάθμιση
της γνώσης που εμπεριέχεται σε αυτή ταύτιση έκδηλα αναδεικνύεται κατά την
αναπαραγωγή τους, αφού η μεν γνώση πραγματοποιείται μέσω της εκμάθησης και
είναι αναγκαία η κινητοποίηση γνωστικών δυνατοτήτων, ενώ η πληροφορία απλώς
μέσω της αντιγραφής (Foray, 2010). Η μετάθεση του αξιολογικού κριτηρίου προς
την κατεύθυνση της χρηστικότητας υποβαθμίζει τα παραδοσιακά ποιοτικά
χαρακτηριστικά της γνώσης τα οποία συνοψίζονται στη γενική αποδοχή ότι η γνώση
έχει ως στόχο την απόκτηση της ικανότητας για ελεύθερη αυτοπραγμάτωση και την
απελευθέρωση δηλαδή του ανθρώπου από οποιαδήποτε χειραγώγηση.
Επιπλέον, μέσα στις νέες συνθήκες της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας
διατυπώνεται επιτακτικά το αίτημα για τη λειτουργία του εκπαιδευτικού
συστήματος με όρους που θα ικανοποιούν τις ανάγκες της αγοράς. Είναι
αναμφίβολο πως ο νεοφιλελευθερισμός, τις τρεις τελευταίες δεκαετίες, συνδέεται
άμεσα με τον αναβαθμισμένο ρόλο των διάφορων υπερεθνικών οργανισμών στη
διαμόρφωση ενός κοινού «εκπαιδευτικού λεξιλογίου» για τον ορισμό των
εκπαιδευτικών προβλημάτων και την κατανόηση και το μετασχηματισμό των ίδιων
των εκπαιδευτικών συστημάτων. Όλο και συχνότερα οι εθνικές αστικές τάξεις
επιδιώκουν να νομιμοποιήσουν τις εκπαιδευτικές τους προτάσεις με αναφορά σε
διεθνή παραδείγματα «αποτελεσματικής εκπαιδευτικής πρακτικής» ή με βάση
εκθέσεις και προτάσεις διεθνών οργανισμών. Οι αρχές της αγοράς και οι
διαχειριστές της γίνονται όλο και περισσότερο διαχειριστές της πολιτικής και των
πρακτικών της εκπαίδευσης. Ενδεικτικές της νέας κατάστασης που δημιουργείται
σχετικά με τη σχέση γνώσης και εκπαίδευσης είναι οι παρακάτω επισημάνσεις, που
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έγιναν από την Παγκόσμια Τράπεζα: «Σήμερα η μαθησιακή διαδικασία πρέπει να
βασίζεται ολοένα και περισσότερο στην ικανότητα να ανακαλύπτει και να αποκτά
κανείς γνώσεις, ώστε να τις εφαρμόζει προκειμένου να λύνει προβλήματα και ότι οι
νέες ικανότητες τις οποίες εκτιμούν οι εργοδότες στην οικονομία της γνώσης
αφορούν στις προφορικές και γραπτές μορφές επικοινωνίας στη συνεργασία, στη
δημιουργικότητα, στην επινοητικότητα και στην προσαρμοστικότητα».
Η προετοιμασία του εδάφους για την υιοθέτηση των πολιτικών της αγοράς στην
εκπαίδευση αρχίζει, όπως υποστηρίζουν οι Cubb και Moe, με την άσκηση κριτικής
κατά των δημοσίων σχολείων και του κρατικού μονοπωλίου των σχολείων (Δάρρα,
2005). Με τον τρόπο αυτό το ιδιωτικό θεοποιείται, ενώ το καθεστώς που συνδέεται
με το γραφειοκρατικό χαρακτήρα των δημοσίων οργανισμών συνεχώς και αλόγιστα
δαιμονοποιείται. Στη ρητορική αυτή τα πλεονεκτήματα της ιδιωτικοποίησης
τονίζονται υπερβολικά ενώ το κοινωνικό κόστος συστηματικά παραβλέπεται. Στις
εκπαιδευτικές τακτικές οι οποίες επαινούν το ιδιωτικό υπάρχει εκκωφαντική σιωπή
σε σχέση με το κίνητρο για κέρδος και συστηματική παραμέληση των
επιχειρηματικών απωλειών και της ηθικής των επιχειρήσεων.
Αντί για επίλογο
Μετά τη σύντομη αυτή περιήγηση στους εννοιολογικούς προσδιορισμούς του
σύγχρονου οικονομικού, κοινωνικού και εκπαιδευτικού status ανατρέχουμε στην
αρχική προβληματική της εργασίας με την παραδοχή ότι η δομική αμφισβήτηση όχι
μόνο του ρόλου αλλά και της υπόστασης του σχολείου εγγράφεται σε μια σειρά
διαφορετικών αλλά οργανικά συνδεδεμένων μεταξύ των ερωτημάτων. Στο
σύγχρονο εκπαιδευτικό πεδίο με την προσπάθεια επιβολής ιδιωτικοοικονομικών
κριτηρίων και τη μετατροπή της γνώσης σε εμπορεύσιμο αγαθό πόσο
αποτελεσματικά μπορεί το σχολείο να επιτελέσει τις τρεις παραδοσιακές
λειτουργίες απεκδυόμενο την ανθρωπιστική και ηθική του διάσταση; Η κοινωνική
απαξίωση του σχολείου αποτυπώνεται και ως απαξίωση της παιδαγωγικής
διάστασης του ρόλου των εκπαιδευτικών. Ο νέος ρόλος ο οποίος του
επιφυλάσσεται ως φορέα εμπορευματοποιημένης γνώσης σε ένα ιδιαίτερα άνισο
ανταγωνιστικό περιβάλλον με άλλους φορείς όπως σύγχρονες επιχειρήσεις,
τεχνολογικά προηγμένους και άριστα εξοπλισμένους ιδιωτικούς οργανισμούς, με
εκπαιδευτικές οργανώσεις ενδεδυμένες με το κύρος υπερεθνικών δράσεων τον
φέρνει σε μειονεκτική θέση και τον εκθέτει στην αμφισβήτηση των μαθητών. Η
αμφισβήτηση αυτή λειτουργεί κυκλικά τροφοδοτώντας νέα αμφισβήτηση από τους
άλλους φορείς της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η μείωση, συνεπώς, του κοινωνικού
ρόλου του σχολείου και οι επακόλουθες επιπτώσεις της μπορούν να εγγραφούν στη
διαδικασία εσωτερικών και εξωτερικών μεταρρυθμίσεων που διακρίνουν τον
έλεγχο και τη λειτουργία των εκπαιδευτικών συστημάτων ή οδηγεί στην
αμφισβήτηση της υπόστασης του σχολείου και του εκπαιδευτικού; Τελικά
υπάρχουν δυνατότητες ανακοπής αυτής της πορείας και ποιες είναι αυτές;
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Ηθικά και κοινωνικά διλήμματα για το εγχείρημα της
αποκεντρωμένης εκπαιδευτικής πολιτικής
Ραμουτσάκη Α. Ιωάννα
Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων της Π.Δ.Ε. Κρήτης
ioannar@hotmail.com
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός: σκοπός της εργασίας αυτής είναι αφενός η διερεύνηση του όρου
΄΄αποκεντρωμένη εκπαιδευτική πολιτική΄΄, η διάκριση των όρων ΄΄αποκέντρωση΄΄
και ΄΄αποσυγκέντρωση΄΄, και αφετέρου η ανάδειξη των ηθικών και κοινωνικών
διλημμάτων που εμπεριέχει το εγχείρημα της εφαρμογής της αποκεντρωμένης
εκπαιδευτικής πολιτικής, με βάση την έως τώρα διεθνή εμπειρία.
Υλικό- Μέθοδος : Η προσέγγιση του υλικού, το οποίο κατά το μεγαλύτερο μέρος
του, βασίζεται στη μελέτη δόκιμων πηγών και ερευνητικών κυρίως δεδομένων,
γίνεται με συνδυασμό μεθόδων (ερμηνευτική, επαγωγική, αναλυτική), με
παράλληλη αξιοποίηση διαφόρων παραδειγμάτων, που συνιστούν από μόνα τους
μελέτες περίπτωσης και υποστηρίζουν την εργασία.
Αποτελέσματα- Συμπεράσματα : Από τη σχετική έρευνα και μελέτη του θέματος
αναδεικνύεται ότι το ζήτημα της αποκέντρωσης στην εκπαίδευση είναι ένα σύνθετο
και πολυπαραγοντικό θέμα, ενώ οι διάφορες απόψεις που έχουν κατά καιρούς
διατυπωθεί συνδέονται με την αντίστοιχη ιδεολογία των συντακτών τους. Γι’ αυτό
και η εφαρμογή οποιασδήποτε αποκεντρωμένης εκπαιδευτικής πολιτικής θα πρέπει
να αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς το εγχείρημα αυτό απαιτεί ειδική
προετοιμασία, κουλτούρα συνεργασίας, αποκρυσταλλωμένο παιδευτικό πρότυπο,
στοχευμένες ενέργειες, αξίες και στάσεις ζωής.
Εισαγωγή- Προβληματική
Ο τρόπος με τον οποίο οργανώνεται το εκπαιδευτικό σύστημα σε μία χώρα
συνδέεται με πολιτικο-ιδεολογικές (Νούτσος 1986) και παιδαγωγικές επιλογές, οι
οποίες, μεταξύ άλλων, θα καθορίσουν και εάν το σύστημα αυτό θα είναι
συγκεντρωτικό, αποκεντρωτικό, αποσυγκεντρωτικό ή θα έχει μια ενδιάμεση
μορφή. Στην εργασία αυτή, αρχικά, επιχειρείται μια σημασιολογική προσέγγιση των
όρων ΄΄αποκέντρωσης΄΄ και ΄΄αποσυγκέντρωσης΄΄, μια σύντομη ιστορική αναδρομή
με την ανάδειξη των κυριότερων τάσεων επί του θέματος διεθνώς, αλλά και τα
ηθικά και κοινωνικά διλήμματα που αναδύονται από την μέχρι τώρα εφαρμογή του
και ο γενικότερος προβληματισμός για τις προϋποθέσεις, κάτω από τις οποίες θα
μπορούσε η σχολική μονάδα και στην Ελλάδα να ασκήσει εσωτερική πολιτική.
Σημασιολογική προσέγγιση των όρων ΄΄αποκέντρωση΄΄ και ΄΄αποσυγκέντρωση΄΄
Στον τομέα της διοίκησης η διάκριση μεταξύ των συγκεντρωτικού και
αποσυγκεντρωτικού βασίζεται ΄΄στον εθνικό ή τοπικό χαρακτήρα των
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αρμοδιοτήτων, στο βαθμό εξάρτησης των τοπικών αρχών από την κεντρική εξουσία
(Κατσαρός, 2008), επομένως, δίνεται έμφαση στα κριτήρια του χώρου και της
εξάρτησης, ενώ η διάκριση μεταξύ συγκεντρωτικού και αποκεντρωτικού βασίζεται
στο βαθμό που η εξουσία συγκεντρώνεται ΄΄στην κορυφή της ιεραρχίας ή στα
περιφερειακά όργανα΄΄(Κατσαρός, 2008), επομένως το κριτήριο είναι κυρίως
λειτουργικό και συνδέεται λιγότερο με το χώρο. Όπως διαφαίνεται και από την
ετυμολογική προσέγγιση των δύο όρων, αποκέντρωση σημαίνει απομάκρυνση από
το κέντρο και αποσυγκέντρωση απομάκρυνση από το συγκεντρωτισμό της κεντρικής
εξουσίας. Ουσιαστικά, όμως, και οι δύο έννοιες αναδεικνύουν ΄΄την τάση
μετατόπισης της εξουσίας από το κέντρο προς την περιφέρεια΄΄ και στοχεύουν σε
ανάλογα αποτελέσματα (Κατσαρός, 2008). Ωστόσο, από σχετικές έρευνες
επισημαίνεται η αδυναμία εφαρμογής του ενός ή του άλλου συστήματος με
απόλυτο τρόπο (Παπαχατζής, 1991), μια και στην πράξη εμφανίζονται, παράλληλα,
χαρακτηριστικά και των δύο συστημάτων.
Όμως, η ακαμψία, η πολυπλοκότητα, η γνωστική ανεπάρκεια, η αδυναμία επίλυσης
προβλημάτων από την κεντρική εξουσία ή η επίτασή τους στο συγκεντρωτικό
μοντέλο οδήγησε σε κοινωνικές πιέσεις για εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων. Μέσα
σ’ αυτές τις εναλλακτικές λύσεις το μοντέλο της αποκέντρωσης φάνηκε από
ορισμένους το πιο δελεαστικό για διεκδίκηση μεγαλύτερης κοινωνικής λογοδοσίας
και αποτελεσματικότητας.
Ανάδειξη των κυρίαρχων τάσεων- Σύντομη ιστορική αναδρομή-Μεθοδολογίαανάλυση δεδομένων
Για την παρούσα εργασία, όπως επισημάνθηκε παραπάνω, αξιοποιήθηκε κατεξοχήν
η συγκριτική εξέταση δόκιμων, συναφών με το θέμα, πηγών (κειμενοκεντρική και
αναλυτική μέθοδος). Οι περισσότερες, πάντως, μελέτες υπογραμμίζουν πως κάθε
οργανωτικό μοντέλο (συγκεντρωτικό, αποκεντρωτικό ή αποσυγκεντρωτικό κ.λ.π.)
αντανακλά και εκφράζει σχέσεις κυριαρχίας και εξάρτησης. Πόσο, όμως, υγιείς είναι
αυτές οι σχέσεις και πόσο μπορεί να λειτουργήσουν προς όφελος όλων και όχι των
ολίγων;
Ως τη δεκαετία του ’70, η κοινωνική ευημερία που επικράτησε στις προηγμένες
χώρες οδήγησε σταδιακά στην εκχώρηση αρμοδιοτήτων στην τοπική κοινωνία, ενώ ,
αργότερα, η γενικότερη τάση επιθυμούσε την ανάδειξη της κοινωνίας των πολιτών
΄΄ως πόλου εξισορρόπησης΄΄ (Κατσαρός, 2008), με ανίχνευση μηχανισμών
συνεργασίας σε πολλαπλά επίπεδα. H σταδιακή αμφισβήτηση του δημόσιου
χαρακτήρα της εκπαίδευσης έδωσε λαβή σε συντηρητικούς κυρίως κύκλους να
συνδέσουν την εκπαίδευση ευκαιριακά με την αγορά εργασίας και την απασχόληση
και να προβάλουν την αναγκαιότητα ενίσχυσης κεντρικών θεσμών ελέγχου και
αξιολόγησης, θέτοντας ουσιαστικά κανόνες ΄΄εκπαιδευτικής αγοράς΄΄, με ελάχιστα
διαφαινόμενα αποκεντρωτικά στοιχεία (π.χ. εκχώρηση ορισμένων αρμοδιοτήτων
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στις τοπικές κοινωνίες ή σε ιδιώτες χορηγούς), ενώ η έννοια του ΄΄management΄΄
άρχισε, σιγά- σιγά, να εισχωρεί στο χώρο της εκπαίδευσης (Κατσαρός, 2008).
Το κίνημα για τα ΄΄κοινοτικά σχολεία΄΄, το οποίο αναδύθηκε κατά τη δεκαετία του ’
60 θεωρήθηκε ως μια προσπάθεια για ΄΄αναδιανομή των εξουσιών΄΄ που θα
επέτρεπε στους πολίτες να έχουν ισχυρότερη φωνή στο σχεδιασμό της
εκπαιδευτικής πολιτικής (Fantini et al, 1970). Με τη γενίκευση της δωρεάν και
υποχρεωτικής δημόσιας εκπαίδευσης ως το 18ο έτος, μειώθηκε, ως ένα μεγάλο
βαθμό, ο αναλφαβητισμός στις προηγμένες κυρίως χώρες, όμως, ο συγκεντρωτικός
χαρακτήρας των εκπαιδευτικών συστημάτων παρέμενε. Η οικονομική κρίση της
δεκαετίας του ’70 επέτεινε τις αξιώσεις για αποκεντρωτικά και αποσυγκεντρωτικά
εκπαιδευτικά συστήματα (Κατσαρός, 2008) με τις αποκεντρωτικές πολιτικές να
συνδέονται, συχνά, με την ενίσχυση και τη βελτίωση του σχολείου, η οποία, όμως,
παραμένει μέγα ζητούμενο, έως σήμερα.
Επιπροσθέτως, τα παραδείγματα από ξένες χώρες δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά:
η εφαρμογή αποκεντρωτικών πολιτικών στη Μ. Βρετανία οδήγησε σε επικράτηση
των κανόνων της αγοράς και του ιδιωτικού τομέα. Στη Φιλανδία ένα ανάλογο
εγχείρημα, κατά τη δεκαετία του ’90, οδήγησε στο κλείσιμο μεγάλου αριθμού
σχολείων, στη Δανία οδήγησε σε αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ σχολείων και στην
Ιταλία στην ανάδειξη νέων κοινωνικών ανισοτήτων. Οι Η.Π.Α., πάλι, αξιοποιώντας
την εμπειρία από άλλες χώρες, επικέντρωσαν την προσοχή τους, κυρίως, στο να
επιλέγουν οι γονείς το σχολείο φοίτησης των παιδιών τους (Κατσαρός, 2008),
περιορίζοντας την έννοια της αποκεντρωμένης εκπαιδευτικής πολιτικής.
Όπως ήταν αναμενόμενο, στο πλαίσιο αυτό η αυτοδιοίκηση των σχολείων
περιορίστηκε κυρίως στην οικονομική αυτονομία και τη λήψη αποφάσεων, ενώ από
άλλους μελετητές προβλήθηκε το συμμετοχικό μοντέλο ηγεσίας ως νέα τάση, με
αποκεντρωμένη διοίκηση σε περιφερειακές μονάδες, στους εκπαιδευτικούς και
στην τοπική κοινωνία (school-based management) (Κατσαρός, 2008), στο οποίο,
επίσης, ασκήθηκε οξεία κριτική από συντηρητικούς κύκλους.
Αλλά και η επιστημονική κοινότητα αντιμετώπισε με επιφύλαξη όλες αυτές τις
αποκεντρωτικές προσπάθειες, καθώς έβλεπε ότι τα αποτελέσματα δεν ήταν
ενθαρρυντικά και, όπως υποστήριζε, διαρρήγνυαν, συχνά, την κοινωνική συνοχή.
Το εγχείρημα της αποκεντρωμένης εκπαιδευτικής πολιτικής στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα, οι πρώτες προσπάθειες αποκεντρωμένης εκπαιδευτικής πολιτικής
επιχειρήθηκαν με το Ν.1566/85 και στόχευαν στον εκδημοκρατισμό της
εκπαίδευσης και στην ενίσχυση των συλλογικών οργάνων, τα οποία, όμως,
περιορίστηκαν σε συμβουλευτικό ρόλο. Ορίζονταν δε από την κεντρική εξουσία, η
οποία διατήρησε ΄΄τον έλεγχο του περιεχομένου της εκπαίδευσης και της
κοινωνικής λειτουργίας του σχολείου΄΄ (Νούτσος, 1986, Κατσαρός, 2008). Οι
συζητήσεις για αποκέντρωση στην εκπαίδευση συνεχίστηκαν και αργότερα (19941996), καθώς και με το Ν. 2525/97 και το Ν.2986/2002 (Ν.2986/ΦΕΚ 24/13-2-2002),
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με τους οποίους επιχειρήθηκε μια αναδιάρθρωση και θεσμοθέτηση νέων
δεδομένων π.χ. διαδικασιών αξιολόγησης, συμμετοχής σε αυτές συλλογικών
οργάνων ευρύτερης σύνθεσης στις διαδικασίες κ.ά., ενώ με το Ν.3389/2005
υποστηρίχθηκε η εφαρμογή ΄΄συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα΄΄.
Παρόλ’ αυτά, όμως, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα παρέμενε συγκεντρωτικό,
ενώ η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στη συνδιαμόρφωση Προγραμμάτων
Σπουδών ή του περιεχομένου της εκπαίδευσης με βάση ΄΄την τοπική Ιστορία και τον
πολιτισμό΄΄ παρέμεινε ζητούμενο (Κατσαρός & Τύπας, 2005). Έτσι, οι μελετητές
επισημαίνουν συνολικά μια επίφαση αποκέντρωσης, ενώ επισημαίνουν ότι
πραγματική αποκέντρωση και αυτοδιοίκηση του σχολείου υπό τις παρούσες
κοινωνικο- οικονομικές συνθήκες είναι ανέφικτη και αποπροσανατολιστική
(Καββαδίας, 2005, Κατσαρός, 2008).
Σίγουρα, αλλαγή εκπαιδευτικής πολιτικής απαιτεί αλλαγή του προτύπου
οργάνωσης, λειτουργίας και διοίκησης της εκπαίδευσης, μα πάνω απ’ όλα απαιτεί
τη διατύπωση ενός σαφούς παιδευτικού προτύπου για τον πολίτη και γενικότερα
για τον άνθρωπο που θέλομε να διαμορφώσομε, βασισμένο στις αξίες και τις
αρχές των πολιτισμικών μας καταβολών, όχι ενός προτύπου ξενόφερτου, με ασαφή
ή ξένα προς εμάς ιδανικά απροσδιόριστης ταυτότητας. Εξάλλου, η στροφή προς τη
μεσογειακή φύση και παράδοση γενικότερα, η οποία σημειώθηκε από τα μέσα της
δεκαετίας του 1890 και εξής στη λογοτεχνική μας παραγωγή, έδωσε στους
συγγραφείς μας τα πρότυπα για άλλα πιο ανθρωποκεντρικά οράματα, με
γνωρίσματα διακριτής πολιτισμικής ταυτότητας, τα οποία, με τη σειρά τους,
έρχονται σε διαλεκτική αντίθεση με το ρεύμα της παγκοσμιοποίησης (Καψωμένος,
2012). Αυτά τα οράματα, που αποτελούν την απάντηση στο θνησιμαίο δυτικό
πολιτισμικό μοντέλο, που αποδεικνύεται εντελώς ανεπαρκές, για να εκφράσει τα
καίρια ζητήματα της ζωής του ανθρώπου και τα οράματά του για έναν καλύτερο
κόσμο, δεν ήταν τυχαία. Και, σαφώς, δεν θα πρέπει αυτά να αγνοούνται στο
σχεδιασμό εκπαιδευτικής πολιτικής, καθώς αποδεικνύονται τα πλέον ασφαλή για
την πορεία ενός λαού με βαθιά πολιτισμική αυτοσυνειδησία, η οποία μπορεί να
σφυρηλατήσει και το σεβασμό στη διαφορετικότητα.
Κυρίαρχα μοντέλα, όπως το ορθολογικό πρότυπο, που βρίσκει εφαρμογή κυρίως σε
ανταγωνιστικές συνθήκες συστημάτων, όπως εκείνου της Μ. Βρετανίας,
αποδεικνύεται εντελώς ανεπαρκές ΄ αλλά και το συνεργατικό μοντέλο, που
προσιδιάζει περισσότερο σε αποκεντρωτικές πολιτικές, αν δεν συνδέεται με
ανθρωποκεντρικά και ανθρωπιστικά οράματα και διαυγείς προοπτικές, οδηγεί σε
μια επίπλαστη και κατ’ επίφασιν ΄΄αυτονομία΄΄, που είναι από τη φύση της
καταδικασμένη σε αποτυχία.
Η ευθύνη της σχολικής μονάδας και της κοινωνίας
Σ’ αυτή τη λογική, σαφώς, η σχολική μονάδα από απλός υποδοχέας και
διεκπεραιωτής κεντρικών πολιτικών επιλογών μπορεί να γίνει φορέας ανάπτυξης
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καινοτομιών, μεταρρυθμίσεων και βασικό κέντρο λήψης αποφάσεων. Στην
παρούσα, όμως, κοινωνικο-οικονομική συγκυρία, η προοπτική αποκεντρωμένης
εκπαιδευτικής πολιτικής δε φαίνεται να μπορεί να υλοποιηθεί άμεσα στην Ελλάδα,
με μια πιο συστηματική και γενικευμένη μορφή. Την ίδια στιγμή, όμως, και η ίδια η
τοπική κοινωνία δε φαίνεται έτοιμη να αναλάβει με τη σοβαρότητα και την
υπευθυνότητα που απαιτείται ένα τέτοιο εγχείρημα, καθώς υπάρχει κίνδυνος
διολίσθησής του σε τρόπο εξυπηρέτησης μικροσυμφερόντων, ιδιωτικών
επιχειρηματικών βλέψεων και ωφελιμιστικών προοπτικών. Για την εφαρμογή,
επομένως, αποκεντρωμένου εκπαιδευτικού συστήματος, απαιτείται :
α) μεγάλη προετοιμασία, σταδιακή αλλαγή νοοτροπίας, ωριμότητα, στάσεις, αξίες
ζωής και συνύπαρξης
β) σαφώς, στην παρούσα φάση, απαιτείται πραγματική ενίσχυση του δημόσιου
χαρακτήρα της εκπαίδευσης, μέσα από τον οποίο μπορούν να πραγματωθούν οι
στόχοι και οι προοπτικές ανάπτυξης μίας χώρας
γ) σαφής οροθέτηση του παιδευτικού προτύπου, που περιγράψαμε παραπάνω,
ώστε να μιλάμε πραγματικά για ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της εκπαίδευσής μας.
δ) ανάλογος εμπλουτισμός και αναμόρφωση των Προγραμμάτων Σπουδών
ε) ανάληψη ευθύνης και πρωτοβουλιών από την ίδια τη σχολική μονάδα.
στ) εξωστρέφεια και διάθεση συνεργασίας όχι απομόνωσης, άρα διαμόρφωση
συνειδητής συνεργατικής κουλτούρας και συνυπευθυνότητας
ζ) αξιοποίηση της προϋπάρχουσας εμπειρίας (Μαυρόγιωργος, 1999) και των
ιδιαίτερων αναγκών και ιδιαιτεροτήτων της.
Γενικά, η προσπάθεια βελτίωσης της σχολικής μονάδας πρέπει να είναι πρωτίστως
υπόθεση του ίδιου του σχολείου, γι’ αυτό και η διαδικασία αυτοαξιολόγησης, εάν
αποτελεί πραγματικά μια διαδικασία αναστοχασμού και αυτοκριτικής με σκοπό την
αυτοβελτίωση, μπορεί να υποστηρίξει ως ένα βαθμό την αυτονομία της σχολικής
μονάδας, καθώς η ίδια η μονάδα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες αυτοβελτίωσης, που
ως διαδικασίες, ουσιαστικά, οργανώνονται από το ίδιο το σχολείο. Παράλληλα, ο
αναστοχασμός προσφέρει ευκαιρίες λήψης αντισταθμιστικών μέτρων (Κατσαρού,
Ε., Δεδούλη Μ., 2008) για την αντιμετώπιση τυχόν αδυναμιών ή ενίσχυσης θετικών
στοιχείων στο σχολείο, τα οποία προάγουν το επιτελούμενο έργο, ενώ ενισχύεται η
συνεργασία μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά και η
συνεργασία μεταξύ αυτών και του /της Σχ.Συμβούλου ή την ευρύτερη κοινωνία.
Σαφώς, κάθε τέτοια διαδικασία θα πρέπει να στοχεύει στη βελτίωση και την
ποιοτική αναβάθμιση όλων των συντελεστών της μαθησιακής διαδικασίας, να
διασφαλίζει τη δυνατότητα έγκαιρης και ισότιμης πρόσβασης όλων των μαθητών
στη διαδικασία αυτή, συμβάλλοντας στην εξάλειψη ανισοτήτων, αδυναμιών, στην
ποιοτική ανάπτυξη της σχολικής ζωής (Ν.2986/ΦΕΚ 24/13-2-2002), διαφορετικά,
αποτελεί μια καταναγκαστική και τυπική διαδικασία, χωρίς νόημα και προοπτική
βελτίωσης.
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Η σωστή διεξαγωγή όλων αυτών των διαδικασιών εξαρτάται από τις ιδιαίτερες
ικανότητες και αρετές των μελών της σχολικής κοινότητας και κυρίως του/της
Διευθυντή/Διευθύντριας της σχολικής μονάδας, αλλά και από το ειλικρινές
ενδιαφέρον και την επιδίωξή τους για αυτοβελτίωση, βελτιώνοντας, παράλληλα,
τις συνθήκες μάθησης και δημιουργίας στο σχολείο τους.
Συζήτηση- Συμπεράσματα
Τομείς άσκησης εσωτερικής πολιτικής
Η άσκηση εσωτερικής πολιτικής από τη σχολική μονάδα μπορεί να αναφέρεται
στους εξής τομείς (Caldwell & Spinks, 1992, Μαυρογιώργος, 1999α) :
α) στο αναλυτικό πρόγραμμα: να μπορεί δηλ. η εκπαιδευτική κοινότητα να
προσαρμόζει την ύλη και τα μαθήματα στις ανάγκες της σχολικής και τοπικής
κοινότητας
β) στη διδασκαλία: επιλογή μεθόδων, τεχνικών, μέσων και, ενδεχομένως, και
περιεχομένου ή τουλάχιστον δυνατότητα εμπλουτισμού του
γ) στην ισότιμη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων
δ) στο ανθρώπινο δυναμικό: βέλτιστη αξιοποίησή του, με γνώμονα τα καλύτερα
δυνατά αποτελέσματα για όλους- σύνδεση ατομικής και επαγγελματικής ανάπτυξης
ε) στο χρόνο: καλύτερη διευθέτηση του χρόνου και ιεράρχηση των ενεργειών
στ) σε οικονομικά θέματα
Παράλληλα, η σχολική μονάδα μπορεί με την εσωτερική της πολιτική :
- να μετέχει στη διαμόρφωση ή στην κριτική υποδοχή της ασκούμενης κεντρικής
εκπαιδευτικής πολιτικής (Μαυρογιώργος, 1999), συμβάλλοντας στην
ανατροφοδότηση
- να διαμορφώνει τη δική της ΄΄εσωτερική΄΄ εκπαιδευτική πολιτική, στο πλαίσιο
της ευρύτερης κεντρικής πολιτικής (Μαυρογιώργος, 1999)
- να αναδιαμορφώνει το περιβάλλον μάθησης και γενικότερα το κλίμα του
σχολείου, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο, με εφαρμογή κοινώς αποδεκτών αρχών και
κανόνων, επομένως, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η συναίνεση του Συλλόγου
Διδασκόντων, πέρα από το όραμα και τις προτάσεις και του πιο ικανού Διευθυντή.
- να αποδέχεται δημοκρατικές αρχές και την άποψη του ειδικού, αναγνωρίζοντάς
τον/την ως συνεργάτη, όχι ως ΄΄ελεγκτή΄΄
- να είναι ανοικτή στην τοπική κοινωνία, αλλά και στο μοίρασμα, στη συνεργασία,
στην ανταλλαγή ιδεών, προτάσεων, δραστηριοτήτων, καλών πρακτικών
- να αναπτύσσει καινοτόμα προγράμματα και να υποστηρίζει συνειδητά το θετικό
κλίμα στο σχολείο, αλλά και ευρύτερα στην κοινωνία
- να στοχεύει στην καλύτερη διοίκηση και λειτουργία του σχολείου, με στόχο,
μεταξύ άλλων, και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, όσο είναι δυνατόν, η οποία
αποδυναμώνει, ως ένα μεγάλο βαθμό σήμερα, το ουσιαστικό έργο του σχολείου
- να αξιοποιεί στο μέγιστο βαθμό και με τον καλύτερο τρόπο τους πόρους, υλικούς
και ανθρώπινους
- να μεριμνά για την λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα της
υλικοτεχνικής υποδομής
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- να μπορεί να συνδέεται με ΄΄νέες πηγές μάθησης και προοπτικές που
διαγράφονται από την τοπική ανάπτυξη΄΄(Αθανασούλα- Ρέππα, 1999)
- να διαμορφώνει προτάσεις αναβάθμισης των Προγραμμάτων Σπουδών, των
σχολικών βιβλίων και των ειδικότερων διδακτικών προσεγγίσεων, σε συνεργασία με
τον/τη Σχ. Σύμβουλο κ.ά.
Ειδικότερα, ο/η Σχολικός/-ή Σύμβουλος ως καθοδηγητής, εκπαιδευτής, εμψυχωτής,
προωθητής καινοτομιών οφείλει να μεριμνά για την κάλυψη των επιμορφωτικών
και αναπτυξιακών αναγκών των συναδέλφων του (Ματσαγγούρας, 2005)
υποστηρίζοντας την εξελικτική τους πορεία, μέσω φθίνουσας καθοδήγησης. Ακόμα
και αυτή η τεχνική συμβάλλει στην ενδυνάμωσή τους για ανάληψη πρωτοβουλιών
και δράσεων που προάγουν το εν γένει έργο στη σχολική κοινότητα. Η ενθάρρυνση
δημιουργίας ΄΄κοινοτήτων μάθησης΄΄ ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, αξιοποιώντας
τη δυναμική της ομάδας (Γουρνάς, 2011), μια και τα οφέλη που απορρέουν από μια
τέτοια συνεργασία είναι αρκετά (Πολέμη- Τοδούλου, 2005), δικτύων σχολείων για
ποικίλες συνεργασίες και ανταλλαγές απόψεων και καλών πρακτικών αποτελούν
θετικές ενέργειες του/της Σχολικού/ής Συμβούλου, που υποστηρίζουν τη
συνεργασία και προάγουν το καλό κλίμα στη σχολική κοινότητα, δίνοντας στους
εκπαιδευτικούς ευκαιρίες αναστοχασμού, δυνατότητες εφαρμογής ανάλογων
πρωτοβουλιών στην τάξη ή στο σχολείο τους και σταδιακού μετασχηματισμού τους
σε ΄΄παιδαγωγικούς Ηγέτες΄΄ (Συνέδριο Παιδαγωγικής Ηγεσίας, Χανιά 2015).
Η σχετική έρευνα καταδεικνύει ότι στα περισσότερα εκπαιδευτικά συστήματα των
αναπτυγμένων χωρών οι όποιες προσπάθειες αποκέντρωσης υποστηρίζονταν
κυρίως από φιλελεύθερες πολιτικές (Κατσαρός, 2008), με ελάχιστα θετικά στοιχεία,
καθώς δεν είχαν απεγκλωβιστεί από πολιτικές σκοπιμότητες. Σαφώς, αναδεικνύεται
ότι το ζήτημα της αποκέντρωσης στην εκπαίδευση είναι ένα σύνθετο και
πολυπαραγοντικό θέμα, καθώς σχετίζεται με ΄΄αναδιανομή εξουσίας και ευθύνης,
με πολιτικές επιλογές και ιεράρχηση αξιών΄΄ (Κατσαρός, 2008), ενώ οι διάφορες
απόψεις που έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί συνδέονται με την αντίστοιχη
ιδεολογία των συντακτών τους και, τις περισσότερες φορές, είναι αντικρουόμενες
μεταξύ τους.
Γι’ αυτό και η εργασία αυτή έρχεται να υπογραμμίσει, μέσα από τα ηθικά και
κοινωνικά διλήμματα που ανέκυψαν από τη σχετική έρευνα, ότι η εφαρμογή
οποιασδήποτε αποκεντρωμένης εκπαιδευτικής πολιτικής θα πρέπει να
αντιμετωπίζεται με επιφύλαξη και προσοχή. Ένα τέτοιο εγχείρημα θα πρέπει να
συνοδεύεται από ξεκάθαρους και σαφείς στόχους, περιεχόμενο, παιδευτικό
πρότυπο, αρμοδιότητες, συνθήκες εφαρμογής και από την ωριμότητα όλων των
εμπλεκόμενων φορέων, ώστε να υπάρχει επιτυχής έκβαση κάθε μαθησιακής
δραστηριότητας, αποτελεσματικό παιδευτικό και κοινωνικό έργο, εξωστρέφεια,
συνείδηση κοινωνικής λογοδοσίας και ανθρωπιάς.
Αναφορές – Βιβλιογραφία
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τα εκπαιδευτικά συστήματα δέχονται διαρκώς μεγαλύτερη πίεση για
μεταρρυθμίσεις, τόσο από το δημόσιο τομέα όσο και από το κοινωνικό και πολιτικό
χώρο. Οι τεράστιες αλλαγές σε παγκόσμιο επίπεδο αναγκάζουν πολλές χώρες να
μεταρρυθμίσουν τα εκπαιδευτικά τους συστήματα. Στην προσπάθεια αυτή, μία από
τις προτεραιότητες των πολιτικών κέντρων που αποφασίζουν τις αλλαγές, είναι οι
αλλαγές στη σχολική ηγεσία. Στην εργασία αυτή θα αναφερθούμε στη σημασία της
ανάπτυξης των σχολικών ηγετών για κάθε εκπαιδευτικό σύστημα, θα
αποτυπώσουμε την εκπαιδευτική πραγματικότητα άλλων ανεπτυγμένων χωρών και
θα αναφερθούμε στον τρόπο διάρθρωσης των προγραμμάτων που υπηρετούν τον
στόχο της ανάπτυξης της σχολικής ηγεσίας ως έναν τρόπο να πετύχουν οι σχολικές
μονάδες να αναπτύξουν την ικανότητά τους για καινοτομία στην εκπαίδευση.
Λέξεις κλειδιά: Διευθυντικός ρόλος, Σχολικό περιβάλλον, προγράμματα ανάπτυξης
ηγεσίας
Εισαγωγή - Προβληματική
Αν υπάρχει ένα καίριο στοιχείο που κάνει επιτυχημένες τις εκπαιδευτικές μονάδες
και στο οποίο να συμφωνεί η πλειονότητα των σύγχρονων θεωρητικών της
εκπαίδευσης, αυτό είναι η αποτελεσματική εκπαιδευτική ηγεσία και διοίκηση
(Bolam 2009 ; Bush, 2008 ; Crow, 2006 ; Huber, 2004). Στην εργασία αυτή θα
εστιάσουμε στη σπουδαιότητα της ανάπτυξης της εκπαιδευτικής ηγεσίας και θα
αναφερθούμε στον τρόπο με τον οποίο προετοιμάζονται οι εκπαιδευτικοί ηγέτες σε
αναπτυγμένες και σε υπό ανάπτυξη χώρες. Στον τομέα αυτό έχει αναπτυχθεί
μεγάλη βιβλιογραφία, η οποία αναφέρεται στα επιτεύγματα των μέχρι τώρα
προσπαθειών για την ανάπτυξη των ηγετών-διευθυντών, με αποτέλεσμα να
υπάρχει θετική επίπτωση στην πρόοδο των σχολικών συστημάτων. Για να έχει απτά
αποτελέσματα η ανάπτυξη της γνώσης, των δεξιοτήτων και των χαρακτηριστικών
που απαιτούνται για την αποτελεσματική ηγεσία, πρέπει να καταβληθεί
προσπάθεια για μια συστηματική προετοιμασία (Leithwood και συν. 2006 ; Heck,
2003 ; Chin, 2003 ; Hallinger, 2001).
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Γνωρίζουμε στη χώρα μας (και σε άλλες χώρες) ότι κυρίαρχη άποψη σχετικά με την
προετοιμασία των διευθυντών-ηγετών είναι ότι αυτό που χρειάζεται για τους
διευθυντές είναι μόνο να είναι πτυχιούχοι και πεπειραμένοι εκπαιδευτικοί. Αυτό
όμως έχει αμφισβητηθεί σε πολλές χώρες και έχει επικρατήσει η άποψη ότι η
ηγεσία των σχολικών μονάδων απαιτεί ειδική προετοιμασία. Σε χώρες όπως οι
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ο Καναδάς, η Αγγλία, η Σκωτία και η Γαλλία, για
την ανάληψη διευθυντικής θέσης χρειάζεται κατάλληλη και θεσμοθετημένη
προετοιμασία, η οποία, αφού πιστοποιηθεί με την απόκτηση πτυχίου, τότε μόνο
οδηγεί στην κατάληψη θέσης ηγεσίας (Sackney & Walker, 2006 ; Huber & Meuret,
2004 ; Huber & Schartz, 2004 ; Daresh & Male, 2000 ; Johnson, 1991).
Στη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη εποχή, ο σύνθετος και πολύπλοκος ρόλος των
σχολικών ηγετών δεν μπορεί να υπηρετηθεί από την παραδοσιακή πρακτική. Οι
εκπαιδευτικοί ηγέτες πρέπει να είναι προετοιμασμένοι και αναπτυγμένοι
κατάλληλα ώστε να ανταποκριθούν στους κρίσιμους ρόλους τους.
Η πρώιμη βιβλιογραφία για την ηγεσία στην εκπαίδευση εστιάστηκε στις διαφορές
μεταξύ ηγεσίας και διοίκησης και γρήγορα έγινε αποδεκτό πως και οι δυο
δεξιότητες είναι απαραίτητες, προκειμένου να χτίσουμε αποτελεσματικά σχολεία
και ταυτόχρονα να βοηθήσουμε σε αλλαγές που θα επιφέρουν ένα μετασχηματισμό
στην κοινωνία (Harber & Davies, 1997).
Θα παρουσιάσουμε περιληπτικά τη σημασία της ανάπτυξης της ηγεσίας και της
διοίκησης στην εκπαίδευση. Θα έχει ενδιαφέρον για τον προσδιορισμό της
κατάστασης στην οποία βρισκόμαστε στη χώρα μας, να περιγράψουμε την
προετοιμασία και την στήριξη των ηγετών στις αναπτυγμένες χώρες, καθώς και το
περιεχόμενο των αναλυτικών προγραμμάτων της σχετικής προετοιμασίας της
εκπαιδευτικής ηγεσίας.
Συγκριτική προσέγγιση ανάπτυξη νέων ηγετών
Η ανάπτυξη των επιχειρημάτων που ακολουθούν στη μελέτη αυτή αποσκοπεί στο
να απαντηθεί το ερώτημα, αν η προετοιμασία των σχολικών ηγετών είναι αναγκαία
για την αποτελεσματική λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων.
Ένας ικανός αριθμός ερευνών καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα σχολεία που
χαρακτηρίζονται ως επιτυχημένα έχουν μια καλή σχολική ηγεσία και ότι η αποτυχία
στην επίτευξη των στόχων τους, συχνά σχετίζεται με ανεπαρκή σχολική ηγεσία
Σύμφωνα με τους Leithwood και συν. (2006), δεν υπάρχει ούτε μία καταγεγραμμένη
περίπτωση σχολείου που να ανέτρεψε την τροχιά της μαθητικής αποτυχίας, χωρίς
ταλαντούχα επιτυχημένη ηγεσία (Huber, 2004 ; Heck, 2003 ; Bush & Chew, 1999).
Καταγράφεται λοιπόν αξιόπιστα μια διαπίστωση ότι η θέση του διευθυντή δεν είναι
μία συνηθισμένη σχολική εργασία και ότι είναι μια ειδική «απασχόληση» η οποία
απαιτεί συγκεκριμένη προετοιμασία. Σύμφωνα με τον Bush (2008), η προετοιμασία
αυτή είναι απαραίτητη για τον λόγο ότι ο διευθυντικός ρόλος έχει διευρυνθεί και
έχει τροποποιηθεί τις τελευταίες δεκαετίες.
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Τόσο οι υπηρεσιακές δομές όσο και οι γονείς, έχουν αυξημένες απαιτήσεις από
τους/τις διευθυντές/τριες των σχολικών μονάδων. Ο ρόλος των σχολικών ηγετών σε
πολλές περιπτώσεις γίνεται καθοριστικότερος εξαιτίας της αποκέντρωσης που
παρατηρείται σε πολλές χώρες, όπως για παράδειγμα στην Αυστραλία, όπου ο
έλεγχος πολλών αποφάσεων μετατίθεται στις σχολικές μονάδες (Johnson 1991). Σε
συγκριτική μελέτη για την Μ. Βρετανία και τη Νέα Ζηλανδία (Brundrett και συν.,
2006), αναφέρεται ότι η πιο μεγάλη αλλαγή, και στις δυο χώρες, είναι η εισαγωγή
της 'επί τόπου' (site-based) διοίκησης, η οποία συνδέεται με μία αυξανόμενη
υπολογικότητα. Παρόμοιες τάσεις παρατηρούνται και στη μετα-σοσιαλιστική
Ευρώπη, όπως στην Τσεχία (Slavikova and Karabec, 2003).
Η παρατηρούμενη διεύρυνση των ηγετικών ρόλων ως ένα παρατηρήσιμο
φαινόμενο με πανευρωπαϊκή, και όχι μόνο, τάση βασίζεται στο γεγονός ότι δεν
μπορούμε να αγνοήσουμε τις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις από τις τοπικές
κοινωνίες να έχουν μεγαλύτερη άποψη στους τρόπους που διοικούνται τα σχολεία,
ειδικά στην Ανατολική Ευρώπη. Επίσης, έχει αρχίσει να γίνεται ολοένα και
περισσότερο αποδεκτό ότι η έκθεση στις δυνάμεις της αγοράς θα ανεβάσει τα
πρότυπα επιτυχίας των μαθητών (Watson, 2003).
Σύμφωνα με τον Huber (2004), το σχολείο έχει πάψει πια να θεωρείται ότι απλά
δίνει παραδοσιακή γνώση μέσα σε ένα δεδομένο πλαίσιο. Μέσα στο διαρκώς
μεταβαλλόμενο διεθνές πλαίσιο, γίνεται κι αυτό ένας οργανισμός, ο οποίος
χρειάζεται να ανανεώνει τον εαυτό του συνέχεια, ούτως ώστε να λαμβάνει υπόψη
του όχι μόνο τις παρούσες αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες. Η παραδοχή αυτή
υποχρεώνει τη σχολική ηγεσία να θεωρήσει τον εαυτό της ως μια διακριτή
επαγγελματική δύναμη και ως διαμεσολαβητή για την ανάπτυξη του σχολείου προς
την κατεύθυνση της εμπέδωσης μιας κοινότητα μάθησης (εκπαιδευτικών και
μαθητών).
Η αυξανόμενη πολυπλοκότητα του σχολικού περιβάλλοντος παράγει αυξημένη
πολυπλοκότητα στο ρόλο του/της διευθυντή/τριας και συνεπώς περισσότερες
εντάσεις. Η αναγνώριση από όλους ότι η εκπαίδευση κρατάει το κλειδί στο να γίνει
και να παραμείνει κάποιος ανταγωνιστικός, προκαλεί πολλές και γρήγορες αλλαγές,
οι οποίες με τη σειρά τους οδηγούν σε αυξημένες πιέσεις υπολογικότητας
(Hallinger, 2001)
Η αναγνώριση ότι η προετοιμασία της σχολικής ηγεσίας είναι μια ηθική υποχρέωση
τεκμηριώνεται βιβλιογραφικά. Σύμφωνα με τον Bush (2008), η παιδαγωγική
επάρκεια και διδακτική ετοιμότητα ως απαραίτητες ικανότητες για να είναι κανείς
δάσκαλος, είναι απαραίτητες και για τους σχολικούς ηγέτες, δεν είναι όμως
επαρκείς για την πολύ διαφορετική «δουλειά» του σχολικού ηγέτη. Ταυτόχρονα
όμως, δεν μπορεί να απαιτούμε από τους/τις διευθυντές/τριες να είναι
αποτελεσματικοί, χωρίς να λαμβάνουν συγκεκριμένη προετοιμασία στους ηγετικούς
και διοικητικούς τους ρόλους. Αν υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει ηθική υποχρέωση
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να αναπτύξει τους/τις διευθυντές/τριες στη νέα τους «ασχολία», αυτός αναμφίβολα
είναι η πολιτεία.
Επίσης, έχει αναγνωριστεί ότι η αποτελεσματική προετοιμασία και ανάπτυξη των
νέων ηγετών κάνουν τη διαφορά. Υπάρχουν διάφορες έρευνες που υποστηρίζουν
ότι οι νέοι διευθυντές αισθάνονταν απροετοίμαστοι για τη νέα τους θέση, ότι
συνάντησαν δυσκολίες στο ρυθμό της δουλειάς τους και στο χρόνο που
απαιτούνταν να ολοκληρώσουν τα καθήκοντά τους. Έρευνες εντοπισμένες στις ΗΠΑ
και στην Αγγλία, αναφέρουν ότι οι νέοι διευθυντές τον πρώτο χρόνο της δουλειάς
τους υπέστησαν ένα «πολιτισμικό σοκ», ιδιαίτερα αν ήταν η πρώτη τους θητεία.
Συγκεκριμένα, αναφέρουν ότι δεν θα μπορούσαν από μόνοι τους να
προετοιμαστούν για την αλλαγή στις αντιλήψεις που απαιτείται ή για την ένταση
της δουλειάς που χρειάζεται. Χωρίς αποτελεσματική προετοιμασία, πολλοί νέοι
διευθυντές παραπαίουν, καθώς αυτοί προσπαθούν να συμβιβάσουν τις
ανταγωνιστικές απαιτήσεις που είναι συνυφασμένες με το ρόλο τους. Η αύξηση των
πιέσεων πάνω στους σχολικούς ηγέτες-διευθυντές δημιουργούν στην επίσημη
πολιτεία την υποχρέωση να προετοιμάσουν τους νέους διευθυντές με σκοπό την
ανάπτυξη των γνώσεων, των χαρακτηριστικών και των δεξιοτήτων για την
αποτελεσματική σχολική ηγεσία (Crow, 2006 ; Daresh & Male, 2000).
Προετοιμασία νέων ηγετών-Περιεχόμενο προγραμμάτων
Με δεδομένη την επιβεβλημένη ανάγκη για ενδελεχή προετοιμασία των σχολικών
ηγετών, θα προχωρήσουμε στην παρουσίαση των διαδικασιών ανάπτυξης και στο
περιεχόμενο των προγραμμάτων ηγεσίας, σε όσες χώρες υπάρχουν τέτοια. Αυτή η
διαδικασία της ανάπτυξη της ηγεσίας σύμφωνα με τον Bolam (1999) μπορεί να
ομαδοποιηθεί στους εξής παρακάτω τέσσερις τρόπους: α) στη γνώση για
κατανόηση, β) στη γνώση για πράξη, γ) στη βελτίωση της πρακτικής και δ) στην
ανάπτυξη μίας ανταστοχαστικής δεξιότητας.
Σύμφωνα με τον Chin (2003) η ποικιλότητα των περιεχομένων και των μεθόδων των
προγραμμάτων προετοιμασίας μπορεί να συνοψιστεί σε ένα γενικό πυρήνα
γνώσεων και δεξιοτήτων, που συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω: α) στρατηγικές
επικοινωνίας και λήψης απόφασης, β) νομικά θέματα σχολικής διοίκησης, γ)
καθήκοντα κριτικής διοίκησης (όπως στρατηγικός σχεδιασμός, διοίκηση ολικής
ποιότητας και ανάλυση πολιτικών), δ) σχολική ηγεσία στην τάξη και στο σχολείο, ε)
διαχείριση του αναλυτικού προγράμματος και των μεθόδων διδασκαλίας, στ)
επιχειρησιακή διαχείριση των οικονομικών και των υλικών πόρων, ζ) εξωτερικές
σχέσεις με τους γονείς, τα πανεπιστήμια και τις εκπαιδευτικές αρχές, η) στρατηγικές
σχολικής αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας και θ)
στρατηγικές της σχολικής καινοτομίας και ανάπτυξης.
Σχετικά με το περιεχόμενο των προγραμμάτων εκπαίδευσης των σχολικών ηγετών,
σύμφωνα με διεθνείς συγκριτικές έρευνες (Sackney & Walker, 2006 ; Heck 2003 ;
Watson, 2003) παρουσιάζουν την εξής θεματολογία:
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Στις ΗΠΑ τα πρότυπα για τους σχολικούς ηγέτες, όπως έχουνε αναπτυχθεί από το
Διαπολιτειακό Κονσόρτιουμ Αδειοδότησης των Σχολικών Ηγετών (Interstate School
Leaders Licensure Consortium-ISLLC), είναι τα εξής: Στοχασμός για την κεντρικότητα
της μάθησης των μαθητών, αναγνώριση στον εξελισσόμενο ρόλο του σχολικού
ηγέτη, αναγνώριση της συνεργατικής φύσης της σχολικής ηγεσίας, αναβάθμιση της
ποιότητας του επαγγέλματος, ενημέρωση για συστήματα αξιολόγησης που
βασίζονται στην απόδοση και την αξιολόγηση και αναστοχασμός πάνω στις έννοιες
της πρόσβασης, των ευκαιριών και της συμμετοχής για όλα τα μέλη της σχολικής
κοινότητας (Bush, 2008).
Οι Huber and Leithwood (2004) μας παρουσιάζουν την προετοιμασία των νέων
ηγετών στο Οντάριο του Καναδά, και οι οποίοι πρέπει να ολοκληρώσουν το
πρόγραμμα για το Δίπλωμα των Διευθυντών (Canada, Principals Qualification
Program, PQP). Το πρόγραμμα αυτό έχει τις εξής οχτώ θεματικές ενότητας: α)
Κοινωνικό περιβάλλον, β) Ανάπτυξη προσωπικού και καθοδήγηση εκπαιδευτικών, γ)
Διοίκηση, δ) Ηγεσία, ε) Το σχολείο και η κοινότητά του, ζ) Η έναρξη της αλλαγής, η)
Η εφαρμογή της αλλαγής, θ) Η θεσμοποίηση της αλλαγής.
Από τους Huber & Meuret (2004) πληροφορούμαστε για το εθνικό Πρόγραμμα για
τους Σχολικούς Ηγέτες (NPSLL: National Programme for School Leaders) της Β/θμιας
εκπαίδευσης στη Γαλλία. Αυτό έχει ένα παρόμοιο περιεχόμενο με αυτό των ΗΠΑ και
περιλαμβάνει θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση, τον προϋπολογισμό, τη
σχολική νομοθεσία, τις τεχνικές διοίκησης, την αξιολόγηση των δασκάλων, τις
διαπροσωπικές δεξιότητες και δεξιότητες επικοινωνίας, το πώς να ηγείσαι σε
συνέδρια και ομάδες προσωπικού, την αξιολόγηση στην πρακτική και τη σχολική
ψυχολογία.
Οι Varri & Alava (2005) μας πληροφορούν για το σχετικό πρόγραμμα προετοιμασίας
που εφαρμόζεται στην Φιλανδία. Το παράδειγμα εδώ είναι αρκετά διαφορετικό
από τα προηγούμενα αναπτυχθέντα, διότι η εκπαίδευση στην ηγεσία είναι πολύ
αποκεντρωμένη. Το περιεχόμενο των προγραμμάτων προετοιμασίας σχολικών
ηγετών στα πανεπιστήμια συνήθως αποτελείται από εκπαιδευτική ηγεσία,
διαμόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής και λήψης απόφασης, εκπαιδευτική
διοίκηση, νομοθεσία και οικονομικά, η αξιολόγηση της εκπαίδευσης και ατομική και
οργανωσιακή επικοινωνία.
Οι Wales και Welle-Strand (2005) σημειώνουν για την ανάπτυξη της ηγεσίας στη
Νορβηγία ότι στηρίζεται πάνω στον πανεπιστημιακό τομέα. Στα προγράμματά τους
δίνεται περισσότερη έμφαση στις ακόλουθες ενότητες: οργάνωση και ηγεσία,
ηγεσία προσωπικού και διοίκηση προϋπολογισμού, παιδαγωγική ηγεσία,
νομοθεσία και δημόσια διοίκηση, σχολική ανάπτυξη, ποιότητα και αξιολόγηση, ΤΠΕ
και μάθηση.
Οι Huber & Schratz (2004) αναφερόμενοι στην περίπτωση της Αυστρίας, μας
πληροφορούν ότι τα σχετικά προγράμματα οργανώνονται από κάθε ομόσπονδη
πολιτεία. Ένα παράδειγμα αντιπροσωπευτικό αποτελεί το πρόγραμμα στο
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Σάλτσμπουργκ, το οποίο περιλαμβάνει πέντε βασικές ενότητες: επικοινωνία και
ηγεσία, διαχείριση συγκρούσεων, επίβλεψη της διδασκαλίας, σχολική ανάπτυξη,
σχολική νομοθεσία και προϋπολογισμός,
Προχωρώντας στην ανατολική Ασία θα δούμε αρχικά την περίπτωση της
Σιγκαπούρης, η οποία έχει εξελιχθεί στο κύριο κέντρο για την ανάπτυξη της ηγεσίας
με σημαντικές πρωτοπορίες στην Ασία και μια από τις χώρες που δίνουν πάρα πολύ
σημασία στην προετοιμασία των διευθυντών. Για την προετοιμασία των νέων
ηγετών απαιτείται το Δίπλωμα στην Εκπαιδευτική διοίκηση (Diploma in Education
Administration). Αυτό είναι ένα μονοετές πρόγραμμα πλήρους απασχόλησης για
υποψήφιους διευθυντές, το οποίο ξεκίνησε ήδη από το 1984 και το οποίο
αντικαταστάθηκε από ένα νέο πρόγραμμα, το «leaders in Education» το 2001. Το
περιεχόμενο των θεματικών του είναι: η διοίκηση ανταγωνιστικών σχολικών
οργανισμών μάθησης, το μάρκετινγκ και η στρατηγική επιλογή, η εφαρμογή της
νέας τεχνολογίας στη μάθηση της διοίκησης, η επίτευξη υψηλής ποιότητας στη
διδασκαλία και στη μάθηση, το χτίσιμο ανθρώπινου και διανοητικού κεφαλαίου, η
Ηγεσία για τη νέα χιλιετία, η Αυτογνωσία και ανάπτυξη για τους διευθυντές (Chong
και συν. 2003).
Σύμφωνα με τον Lin (2003) η Κίνα παρέχει εκπαιδευτικά προγράμματα για
διευθυντές εδώ και 50 χρόνια. Στην Ταϊβάν, αντίθετα, δεν εφαρμόζονταν
προγράμματα προετοιμασίας για διευθυντές πριν από το 2001. Μετά το 2001
λειτουργούν δύο κέντρα εκπαίδευσης διευθυντών με το Αναλυτικό Πρόγραμμα να
αποτελείται από «βασικά» μαθήματα, όπως η έρευνα και η οργανωσιακή ανάλυση,
και σειρά μαθημάτων, όπως: διδακτική ηγεσία, διοίκηση και διεύθυνση
(management and administration), πολιτική και τακτική.
Ο πανεπιστημιακός τομέας της Ν. Αφρικής παρουσιάζει σειρά μαθημάτων πάνω
στην εκπαιδευτική διοίκηση για πολλά χρόνια και αυτά συχνά προσελκύουν μεγάλο
αριθμό συμμετεχόντων. Το 2007, το Εθνικό Τμήμα Εκπαίδευσης υλοποίησε ένα νέο
εθνικό προσόν (qualification) για τους διευθυντές, σε συνεργασία με πολλά από τα
καλύτερα πανεπιστήμια. Το τυπικό αυτό προσόν καταλήγει στην απονομή
δίπλωματος («Advanced Certificate in Education: School leadership – ΑCE»). Το ACE
έχει 12 θεματικές ενότητες: δύο «βασικές», έξι «υποχρεωτικές» και τέσσερις
«επιλογής».
Από τις παραπάνω περιγραφές για το περιεχόμενο των προγραμμάτων ανάπτυξης
ηγεσίας σε αναπτυγμένες και υπό ανάπτυξη χώρες, χωρίς να παρουσιάζονται
βέβαια οι λεπτομέρειες αυτών των προγραμμάτων ή οι τρόποι με τους οποίους
αυτά δίνονται, βλέπουμε ότι έχουν αρκετά κοινά σημεία τα οποία θα μπορούσαν να
θεωρηθούν ως το σημείο εκκίνησης για τη δημιουργία ενός διεθνούς αναλυτικού
προγράμματος (Bush & Jackson, 2002). Για τη δημιουργία ενός τέτοιου διεθνούς
Αναλυτικού Προγράμματος, τα κοινά σημεία μπορεί να είναι τα ακόλουθα:
1. Διδακτική ηγεσία (instructional leadership)
2. Νομοθεσία (Law)
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3. Οικονομικά (Finance)
4. Διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού (Managing people)
5. Διοίκηση (administration)
Συζήτηση - Συμπεράσματα
Παρά το γεγονός ότι το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας εξελίσσεται
ακολουθώντας το δυτικό παράδειγμα στην οργάνωση και τη διοίκηση, δεν έχει
εγκαταστήσει ένα μηχανισμό εκπαίδευσης και ανάπτυξης των νέων ηγετών και
διευθυντών των σχολικών μας μονάδων. Ο τρόπος επιλογής των στελεχών
εκπαίδευσης στηρίζεται σε νομοθετήματα που αποτιμούν αριθμητικά την
επαγγελματική ανάπτυξη και τα προσόντα των υποψηφίων. Η επαγγελματική
ανάπτυξη είναι καθαρά ατομική ευθύνη των εκπαιδευτικών και η πολιτεία
προφέρει ελάχιστες ευκαιρίες, χωρίς ξεκάθαρη δυνατότητα να επιμορφωθούν οι
υποψήφιοι ηγέτες-διευθυντές σε οργανωμένη δομή η οποία θα πιστοποιεί
επισήμως αυτήν την διαδικασία. Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών
είναι ατομική ευθύνη και επιλογή. Τα σχετικά προσόντα που αποκτώνται,
μοριοδοτούνται σε έναν άτυπο «πλειστηριασμό» με νομοθετήματα που έχουν το
εξής χαρακτηριστικό: κανένα νομοθέτημα επιλογής στελεχών εκπαίδευσης δεν
χρησιμοποιήθηκε σε δύο διαδοχικές επιλογές. Κάθε φορά είτε με αφορμή αλλαγή
κυβερνητικού σχήματος είτε με αφορμή αλλαγή υπουργού Παιδείας, εφαρμόζονταν
διαφορετικό νομοθέτημα. Αυτό δείχνει τον τρόπο που η ελληνική πολιτεία
αντιμετωπίζει τη σημασία και το ρόλο των στελεχών εκπαίδευσης.
Βιβλιογραφία
Bolam, R. (1999) 'Educational administration, leadership and management:
towards a research agenda', in T. Bush, L. Bell, R. Bolam, R. Glatter and P.
Ribbins (eds), Educational Management: Redefining Theory, Policy and
Practice. London, Paul Chapman Publishing.
Brundrett, M., Fitzgerald, T. and Sommefeldt, D. (2006) 'The creation of national
programmes of school leadership development in England and New
Zealand: a comparative study', International Studies in Educational
Administration, 34(1): 89105.
Bush, T. (2008) 'Leadership and Management Development in Education'.
London: Sage.
Bush, T. and Chew, J. (1999) 'Developing human capital: training and mentoring
for principals', Compare, 29(1): 41-52.
Bush, T. and Glover, D. (2003) School Leadership: Concepts and Evidence.
Nottingham: National College for School Leadership.
Bush, T. and Jackson, D. (2002) 'Preparation for school leadership: international
perspectives', Educational Management and Administration, 30(4): 417-29.

-301-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων

Bush, T. and Oduro, G. (2006) 'New principals in Africa: preparation, induction
and practice', Journal of Educational Administration, 44(4):359-75.
Chin, J. (2003) 'Reconceptualising administrative preparation of principals:
epistemological issues and perspectives', in P. Hallinger (ed.), Reshaping
the Landscape of School Leadership Development: A Global Perspective.
Lisse: Swets and Zeitlinger.
Chong, K.C., Stott, K. and Low, G.T. (2003) 'Developing Singapore school leaders
for a learning nation', in P. Hallinger (ed.) Reshaping the Landscape of
School Leadership Development: A Global Perspective. Lisse: Swets and
Zeitlinger.
Crow, G. (2006) 'Complexity and the beginning principal in the United States:
perspectives socialisation', Journal of Educational Administration, 44(4):
310-25.
Daresh, J. and Male, T. (2000) 'Crossing the boundary into leadership:
experiences of newly appointed British headteachers and American
principals', Educational Management and Administration, 28(1): 89-101.
Hallinger, P. (2001) 'Leading educational change in East Asian schools',
International Studies in Educational Administration, 29(2): 61-72.
Harber, C. and Davies, L. (1997) School Management and Effectiveness in
Developing Countries. London: Cassell.
Heck, R. (2003) 'Examining the impact of professional preparation on beginning
school administrators', in P. Hallinger (ed.), Reshaping the Landscape of
School Leadership Development: A Global Perspective. Lisse: Swets and
Zeitlinger.
Huber, S. (2004) 'Context of research', in S. Huber (ed.), Preparing School Leaders
for the 21st Century: An International Comparison of Development Programs
in 15 Countries. London: RoutledgeFalmer.
Huber, S. and Meuret, D. (2004) 'France: recruitment and extensive training in
state responsibility', in S. Huber (ed.), Preparing School Leaders for the 21st
Century: An International Comparison of Development Programs in 15
Countries. London: RoutledgeFalmer.
Huber, S. and Schratz, M. (2004) 'Austria: mandatory training according to state
guidelines' in S. Huber (ed.), Preparing School Leaders for the 21st Century:
An International Comparison of Development Programs in 15 Countries.
London: RoutledgeFalmer.
Johnson, N. (1991) 'Developing educational leaders in Australia: guidelines for
tertiary courses', in P. Ribbins, R. Glatter, T. Simkins and L. Watson (eds),
Developing Educational Leaders. Harlow: Longman.
Leithwood, K., Day, C., Sammons, P., Harris, A. and Hopkins, D. (2006) Seven
Strong Claims about Successful School Leadership. London: Department for
Education and Skills.
-302-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων

Lin, M.D. (2003) 'Professional development for principals in Taiwan: the status
quo and future needs', in P. Hallinger (ed.), Reshaping the Landscape of
School Leadership Development: A Global Perspective. Lisse: Swets and
Zeitlinger.
Sackney, L. and Walker, K. (2006) 'Canadian perspectives on beginning principals:
their role in building capacity for learning communities', Journal of
Educational Administration, 44(4): 341-58.
Slavikova, L. and Karabec, S. (2003) 'School management preparation in the Czech
republic', in L. Watson (ed.), Selecting and Developing Heads of Schools:
Twenty- Three European Perspectives. Sheffield: European Forum on
Educational Administration.
Tusting, K. and Barton, D. (2006) Models of Adult Learning: A Literature Review,
NRDC Literature Review. London: National Institute for Continuing Adult
Education.
Varri, K. and Alava, J. (2005) School Management Training Country Report:
Finland. HEAD Country Report. Oslo: BI Norwegian School of Management.
Wales, C. and Welle-Strand, A. (2005) School Management Training Country
Report: Norway. HEAD Country Report. Oslo: BI Norwegian School of
Management.
Watson, L. (2003) Selecting and Developing Heads of Schools: Twenty-Three
European Perspectives. Sheffield: European Forum on Educational
Administration.

-303-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων

Ο ρόλος του Σχολικού Συμβούλου στην ανάπτυξη κλίματος
συνεργασίας στις σχολικές μονάδες ευθύνης του και στην
αποτελεσματική διαχείριση των συγκρούσεων που αναπτύσσονται
μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Μελέτη περίπτωσης: ΕΠΑΛ
Καισαριανής
Σιγανού Άννα
Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06 ν. Ευβοίας
asiganou1@gmail.com
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ο ρόλος του σχολικού συμβούλου ως ηγέτη,
εκπαιδευτή ενηλίκων, εμψυχωτή και διαμεσολαβητή. Διερευνώνται οι έννοιες
σχολικό κλίμα και σχολική κουλτούρα και παρουσιάζεται η περίπτωση του ΕΠΑΛ
Καισαριανής που επήλθε αλλαγή και βελτίωση του σχολικού κλίματος.
Αναδεικνύεται η συμβολή του υπεύθυνου παιδαγωγικής καθοδήγησης στη
συγκεκριμένη σχολική μονάδα στην ανάπτυξη κλίματος συνεργασίας. Επί πλέον
ορίζονται οι έννοιες της σύγκρουσης και της επίλυσης σύγκρουσης και
αναδεικνύεται ο ρόλος της επικοινωνίας στην επίλυση των συγκρούσεων.
Παρουσιάζονται τα απαραίτητα βήματα στη διαδικασία επίλυσης της σύγκρουσης
και υποστηρίζεται ότι ο ρόλος του σχολικού συμβούλου είναι καθοριστικός στην
αποτελεσματική διαχείριση της σύγκρουσης λειτουργώντας είτε ως
διαμεσολαβητής, είτε ως διαμεσολαβητής της γνώσης των βημάτων επίλυσης
συγκρούσεων.
Εισαγωγή
Ο σχολικός σύμβουλος ως στέλεχος της εκπαίδευσης καλείται να επιτελέσει ένα
έργο που εμπεριέχει πολλούς ρόλους και να ασκήσει διοικητικά, συμβουλευτικά και
εποπτικά καθήκοντα. Στα καθήκοντα του είναι η διαχείριση της εκπαιδευτικής
πολιτικής και ο προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου, η ενημέρωση και
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των
εκπαιδευτικών, η οργάνωση και ο συντονισμός89. Η ιδιότητα του στελέχους της
εκπαίδευσης τον καθιστά ηγέτη, αφού στο πλαίσιο του συνόλου των εκπαιδευτικών
της ειδικότητας του και των εκπαιδευτικών μονάδων που έχει την ευθύνη για την
παιδαγωγική τους καθοδήγηση ασκεί επιρροή. Ο ιδεατός σχολικός ηγέτης
προσιδιάζει στον μετασχηματιστικό ηγέτη (Kuhnert & Lewis, 1987), ο οποίος
διαμορφώνει το μέλλον και δημιουργεί νέες πραγματικότητες, οραματίζεται κάτι
ευρύτερο και μεγαλύτερο και έχει την ικανότητα να το υλοποιεί.

89

Παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.1304/1982 σε συνδυασμό με την αριθ. Φ353.1/324/105657/Δ1/8-102002 Υ.Α. (ΦΕΚ αρ. 1340/Β)
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Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστεί ο ρόλος του σχολικού συμβούλου ως
ηγέτη, εκπαιδευτή ενηλίκων, εμψυχωτή και διαμεσολαβητή. Στην συνέχεια θα
διερευνηθούν οι έννοιες σχολικό κλίμα και σχολική κουλτούρα ενώ θα
παρουσιαστεί η περίπτωση του ΕΠΑΛ Καισαριανής που επήλθε αλλαγή και
βελτίωση του σχολικού κλίματος μέσω της ανάπτυξης της επικοινωνίας, της
εμπιστοσύνης και της συνεργασίας στα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Θα
αναδειχθεί η συμβολή του σχολικού συμβούλου, υπεύθυνου παιδαγωγικής
καθοδήγησης στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα στην ανάπτυξη κλίματος
συνεργασίας. Θα οριστούν οι έννοιες της σύγκρουσης και της επίλυσης σύγκρουσης
και θα αναδειχθεί ο ρόλος της επικοινωνίας στην επίλυση των συγκρούσεων. Θα
παρουσιαστούν τα απαραίτητα βήματα στη διαδικασία επίλυσης της σύγκρουσης
και θα αναδειχθεί ο ρόλος του σχολικού συμβούλου στην αποτελεσματική
διαχείριση της σύγκρουσης λειτουργώντας είτε ως διαμεσολαβητής, είτε ως
διαμεσολαβητής της γνώσης των βημάτων επίλυσης συγκρούσεων. Στο τέλος θα
παρουσιαστούν τα συμπεράσματα.
Α. Ο Σχολικός σύμβουλος ως ηγέτης, εκπαιδευτής ενηλίκων, εμψυχωτής και
διαμεσολαβητής
Ο σχολικός σύμβουλος διαθέτει ηγετική ικανότητα όταν μπορεί να καθοδηγεί και να
εμπνέει τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας ευθύνης του εξασφαλίζοντας την
εθελοντική και πρόθυμη συνεργασία τους στην επιδίωξη των στόχων της σχολικής
μονάδας. Παράγει, δηλαδή, οργανωσιακή αλλαγή η οποία δίνει έμφαση σε νέες
αξίες και σε ένα μελλοντικό όραμα και εμπνέει τα μέλη της εκπαιδευτικής
κοινότητας της οποίας ηγείται να παραμερίσουν το προσωπικό τους όφελος για τον
κοινό σκοπό (Bass & Avolio, 1994). Σε αυτό το πλαίσιο προσπαθεί να δημιουργήσει
τις προϋποθέσεις για ένα κλίμα που θα διέπεται από συνεργασία, επικοινωνία,
συμμετοχικότητα, ομαδικό πνεύμα, συμμετοχή των γονέων, δημοκρατική ηγεσία
και διαχείριση των συγκρούσεων. Ο σχολικός σύμβουλος οφείλει να διαθέτει
ευελιξία και προσαρμοστικότητα, να έχει ανεπτυγμένη ακαδημαϊκή και
συναισθηματική νοημοσύνη, να έχει γνώση του αντικειμένου του, να έχει
αυτοπεποίθηση, αισιοδοξία και αντοχή και να επιτυγχάνει τους κοινούς στόχους
που έχουν τεθεί. Τα χαρακτηριστικά της ηγετικής προσωπικότητας είναι κατά τον
Handy (1993): η νοημοσύνη, η πρωτοβουλία, η αυτοεπιβεβαίωση, η επίβλεψη, η
υγεία, τα φυσικά χαρακτηριστικά και η κοινωνική θέση. Ως ηγέτης είναι απαραίτητο
να έχει κοινωνικές ικανότητες και δεξιότητες όπως της συνεργασίας στο πλαίσιο της
ομαδικής εργασίας, της επικοινωνίας και άσκησης επιρροής, της διαμεσολάβησης
στις διαφορές, της οργάνωσης, της ενσυναίσθησης, κ.λπ.
Ένας από τους βασικούς ρόλους του σχολικού συμβούλου είναι η εκπαίδευση
ενηλίκων αφού καλείται να γίνει φορέας αλλαγής σε ένα ανθρώπινο περιβάλλον
που αποτελείται από επαγγελματίες ενήλικες εκπαιδευτικούς, οι οποίοι επιδιώκουν
τη δια βίου μάθηση. Σύμφωνα με τους Keanan & Braxton-Brown (1991) οι
κυριότεροι ρόλοι που θα κληθεί να αναλάβει ο εκπαιδευτής ενηλίκων είναι του
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εκπαιδευτή, του ειδήμονα, του κριτή και του συμβούλου. Για να είναι
αποτελεσματικός στο έργο του, θα πρέπει να είναι ικανός να ανταπεξέρχεται σε
όλους αυτούς τους ρόλους ταυτόχρονα, να δημιουργεί ευχάριστη ατμόσφαιρα, που
ευνοεί την αποτελεσματικότητα, και να είναι στη διάθεση των εκπαιδευτικών, όταν
αυτοί τον χρειάζονται.
Ως εκπαιδευτής ενηλίκων είναι εμψυχωτής και διαμεσολαβητής της γνώσης. Ως
εμψυχωτής και διαμεσολαβητής της γνώσης, ενεργεί ως καταλύτης όταν συνειδητά
δημιουργεί τις συνθήκες εκείνες που θα επιφέρουν αλλαγές στους
εκπαιδευόμενους και στις εκπαιδευτικές καταστάσεις (Brookfield, 1990). Ο
εκπαιδευτής δεν πρέπει απλώς να έχει επάρκεια στο διδακτικό του αντικείμενο και
στις τεχνικές διδασκαλίας, αλλά να χαρακτηρίζεται και από μια έντονη αίσθηση
ταυτότητας και ακεραιότητας. Πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τις εμπειρίες των
εκπαιδευόμενων και τις ανάγκες τους. Σύμφωνα με τον Tough (1997) τα
χαρακτηριστικά του ιδανικού εμψυχωτή είναι να:
ü είναι φιλικός, να αποδέχεται τους εκπαιδευομένους και να νοιάζεται γι’ αυτούς.
ü εμπιστεύεται την ικανότητα των εκπαιδευομένων για οργάνωση και σχεδιασμό
και να μην προσπαθεί να τους παρακάμψει.
ü θεωρεί τον εαυτό του συμμετέχοντα σε έναν διάλογο μεταξύ ίσων.
ü είναι ανοιχτός στην αλλαγή και στις νέες εμπειρίες και να αναζητεί να μάθει και
ο ίδιος από τους εκπαιδευομένους και τις εμπειρίες τους.
Ως διαμεσολαβητής της γνώσης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τη
διαφοροποίηση που υφίσταται ανάμεσα στην εκπαίδευση ενηλίκων και την
εκπαίδευση των παιδιών. Η εκπαίδευση ενηλίκων λαμβάνει υπόψη παραμέτρους
όπως : α) η αυτοαντίληψη του ενήλικα και η ανάγκη του για αυτοκαθοδήγηση, β) οι
προηγούμενες εμπειρίες του, γ) η ετοιμότητα του για μάθηση και δ) ο
προσανατολισμός στη μάθηση. Ταυτόχρονα θεωρείται απαραίτητος ο
συνυπολογισμός των κινήτρων των εκπαιδευομένων, των ικανοτήτων τους και της
προηγούμενης εμπειρίας τους (Παρακευά & Παπαγιάννη, 2008:15).
Ο ρόλος του σχολικού συμβούλου εμπεριέχει εκτός από τη διαμεσολάβηση της
γνώσης και την διαμεσολάβηση για την επίλυση συγκρούσεων που υπάρχουν
ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς ή σε μέλη της σχολικής μονάδας για την οποία έχει
την ευθύνη της παιδαγωγικής καθοδήγησης. Ως διαμεσολαβητής στην επίλυση
συγκρούσεων καλείται να εμπλέξει τους συγκρουόμενους σε μια διαδικασία
διαχείρισης της σύγκρουσης, ώστε να φτάσουν μόνοι τους στην επίλυση της ή σε
συμφωνία. Η διαμεσολάβηση αποτελεί συνήθως τον πιο αποτελεσματικό τρόπο
διαχείρισης της σύγκρουσης. Απαιτεί γνώσεις, δεξιότητες επικοινωνίας και κυρίως
την πεποίθηση ότι μια σύγκρουση μπορεί να αποβεί χρήσιμη εμπειρία για όλους
τους εμπλεκομένους.
Β. Σχολικό κλίμα, Σχολική κουλτούρα, Αλλαγή σχολικού κλίματος και Ανάπτυξη
κλίματος συνεργασία. Η περίπτωση του ΕΠΑΛ Καισαριανής
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Κάθε σχολείο αποτελεί ένα ίδρυμα, το οποίο έχει συγκεκριμένη οργανωτική και
λειτουργική δομή με σαφή διάταξη διαδικασιών γεγονότων και υποκειμένων. Τα
σχολεία είναι υποχρεωμένα να ακολουθούν τους κοινωνικούς κανόνες που
υπαγορεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία90, την οποία οι εμπλεκόμενοι στην
εκπαιδευτική διαδικασία ερμηνεύουν και την προσαρμόζουν στις δικές τους
ανάγκες. Διαδικασίες που αφορούν τη διοίκηση του σχολείου, τις σχέσεις και τη
συνεργασία μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς και τη
διδασκαλία και τη μάθηση, δημιουργούν δυναμικές που αναπτύσσονται σε κάθε
σχολική μονάδα και διαμορφώνουν ένα συγκεκριμένο σχολικό κλίμα.
Ως σχολικό κλίμα θεωρείται η γενικότερη ατμόσφαιρα που επικρατεί στο σχολικό
χώρο, η αρμονική ή όχι συνύπαρξη και συνεργασία όλων των εμπλεκομένων στην
εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και η δυνατότητα ή όχι στην ελευθερία έκφρασης
γνώμης. Σύμφωνα με τον Σολομών, οι διαδικασίες αυτές που αναπτύσσονται
μεταξύ των υποκειμένων της σχολικής ζωής και αφορούν τη διαχείριση και τον
προγραμματισμό, τις σχέσεις επικοινωνίας που αναπτύσσονται στη σχολική μονάδα
και τις πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης αποτελούν δείκτες ποιότητας του
εκπαιδευτικού έργου (Σολομών, 1999). Κάποιοι ερευνητές αντιλαμβάνονται την
έννοια του σχολικού κλίματος και την έννοια της σχολικής κουλτούρας ως
ταυτόσημες.
Ως σχολική κουλτούρα έχει οριστεί η «κουλτούρα [που] προσδίδει στον οργανισμό
την αίσθηση της ταυτότητας, ενισχύει το αίσθημα αφοσίωσης προς αυτόν,
ενδυναμώνει τη σταθερότητα του συστήματος και καθορίζει τη συμπεριφορά και η
στάση των μελών του» (Καρατάσιος & Καραμήτρου, 2008:52). Η σχολική
κουλτούρα, δηλαδή, αφορά την εικόνα που δίνει το σχολείο στην ευρύτερη
κοινωνία, και συνίσταται από τους κανόνες συμπεριφοράς, τις αξίες, τα σύμβολα,
τις παραδοχές που διέπουν τη λειτουργία της σχολικής μονάδας και τη διακρίνουν
από όλες τις άλλες σχολικές μονάδες. Οι πρακτικές που εφαρμόζονται για την
άσκηση του κοινωνικού ελέγχου και την επιβολή κυρώσεων σε κάθε περίσταση,
παραδείγματος χάρη, δεν συμπίπτουν σε κάθε σχολική μονάδα. Το
«παραπρόγραμμα» (Μαρμαρινός, 2000:79-118) υπάρχει παράλληλα με το επίσημο
Αναλυτικό Πρόγραμμα και επηρεάζει καθοριστικά το σχολικό κλίμα και το κλίμα της
τάξης. Οι όψεις του παραπρογράμματος συντελούν στη δημιουργία μιας ξεχωριστής
δυναμικής σε κάθε σχολείο. Θα πρέπει κανείς να λαμβάνει υπόψη τη δυναμική της

90

Ενδεικτικά αναφέρονται: α) το Π.Δ. 104/1979 ΦΕΚ 23 Α΄, άρθρα 26-32, που αφορά τις κυρώσεις, β)
οι νόμοι: Ν. 1566/1985, ΦΕΚ 167 Α΄, 30 Σεπτεμβρίου 1985, με θέμα την «Δομή και λειτουργία της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις, γ) Ν 3475/2006, ΦΕΚ 146, 13
Ιουλίου 2006 με θέμα την «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», δ) η Υπουργική Απόφαση 80033/Γ2/ 04-08-06, που αφορά,
ανάμεσα σε άλλα, τη διαγωγή των μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια, και οι εγκύκλιοι με θέμα
είτε την «Λειτουργία σχολείου» για το εκάστοτε ακαδημαϊκό έτος ή τον προγραμματισμό του
εκπαιδευτικού έργου.
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κάθε κατάστασης (κοινωνικής περίστασης) και τη δυναμική των σχέσεων για να
διαχειριστεί την καθημερινότητα ή τη σύγκρουση στο σχολείο.
Το σχολικό κλίμα είναι διαφορετικό σε κάθε σχολική μονάδα, αλλά μπορεί να είναι
διαφορετικό στο ίδιο σχολείο σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Το σχολικό
κλίμα, δηλαδή, δεν είναι στατικό, αλλά αλλάζει δυναμικά. Η σχολική κουλτούρα
μπορεί να επιφέρει τροποποιητικές αλλαγές στη συμπεριφορά των μελών της
εκπαιδευτικής μονάδας, αλλά και η ίδια να διαμορφωθεί και να αλλάξει ανάλογα
με τις απόψεις, τις στάσεις και τις συμπεριφορές των συμμετεχόντων στη σχολική
κοινότητα. Στο πλαίσιο επιτόπιας έρευνας που διεξήχθη σε πέντε σχολικές μονάδες
και είχε ως στόχο την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής παρατηρήθηκε αλλαγή του
σχολικού κλίματος στη μια σχολική μονάδα, και συγκεκριμένα στο ΕΠΑΛ
Καισαριανής. Η επιτόπια έρευνα διεξήχθη κατά τα σχολικά έτη 2008-2009 και 20092010. Το σχολικό κλίμα που επικρατούσε στη σχολική μονάδα κατά τη διάρκεια του
σχολικού έτους 2009-2010 ήταν βελτιωμένο σε σύγκριση με την προηγούμενη
χρονιά. Τα ποσοτικά δεδομένα που συλλέχθηκαν και παρουσιάστηκαν στη
διδακτορική διατριβή δείχνουν ότι κατά το σχολικό έτος 2008-2009 υπήρχε μεγάλος
αριθμός μαθητών που είχε τιμωρηθεί, κάτι που επιβεβαίωσαν και ο διευθυντής και
οι εκπαιδευτικοί του σχολείου. Η ίδια η ερευνήτρια είχε γίνει μάρτυρας έντονης
λεκτικής βίας και διαπληκτισμού ανάμεσα σε μαθητές του ΕΠΑΛ και σε πρώην
καθηγήτριά τους στο Γυμνάσιο, κατά τη διάρκεια της σχολικής εκδήλωσης για την
επέτειο του Πολυτεχνείου τον Νοέμβριο του 2008. Ο διευθυντής του σχολείου
υποστήριξε ότι «το φετινό μας σχολείο είναι κολέγιο, πέρυσι δεν θα μπορούσατε
να κάνετε την έρευνα».
Το σχολικό έτος 2008-2009 είχαν παρατηρηθεί περιστατικά φυσικής βίας
(ξυλοδαρμοί) και λεκτικής κατά προσώπων, φθορές της σχολικής περιουσίας,
σχολική αποκλίνουσα συμπεριφορά (κλοπές, κάπνισμα, παρακώλυση του
μαθήματος, κακή συμπεριφορά προς κάποιους εκπαιδευτικούς) και σχολικός
εκφοβισμός. Την επόμενη χρονιά οι ποινές μειώθηκαν κατά πολύ, σύμφωνα με τον
Διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου. Σύμφωνα με έναν μαθητή «δεν
θέλαμε να μπούμε μέσα στο σχολείο πέρυσι, φέτος είναι διαφορετικά». Στην
αλλαγή του σχολικού κλίματος οδήγησε ο συνδυασμός των παρακάτω παραμέτρων:
α) η αυστηρότητα και η συνέπεια στην τήρηση των κανόνων, β) η μείωση του
μαθητικού πληθυσμού λόγω της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος, η οποία
συνέβη είτε με την εκούσια θέληση των μαθητών, αφού, σύμφωνα με τον
διευθυντή, «οι μαθητές αυτοί δεν μπορούσαν να προσαρμοστούν στις αρχές του
δικού μας σχολείου και πήραν μετεγγραφή από μόνοι τους»91 ή ύστερα από
προτροπή των εκπαιδευτικών, αφού, όπως υποστηρίχθηκε: «τους είπαμε: “φύγετε
από το σχολείο, είναι ο μόνος τρόπος για να μη σας διώξουμε εμείς”. Τελικά έφυγαν
αρκετοί, τρεις-τέσσερις σίγουρα» και γ) η εφαρμογή ενός προγράμματος
91

Πρώην γηγενής μαθητής, που ερχόταν στο σχολείο για να βλέπει τους φίλους του, είπε στην
ερευνήτρια: «έφυγα με μετεγγραφή γιατί δεν με σήκωνε το κλίμα».
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συμβουλευτικής μαθητών από τους καθηγητές στην Α΄ τάξη με τη βοήθεια και τον
συντονισμό μιας ψυχολόγου.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα, 20 περίπου εκπαιδευτικοί ανέλαβαν εθελοντικά τον
ρόλο του προσωπικού συμβούλου των μαθητών της Α΄ τάξης. Κάθε εκπαιδευτικός
έγινε ο σύμβουλος 3-4 μαθητών με τους οποίους είχαν προγραμματισμένες
συναντήσεις. Η πρακτική αυτή, σύμφωνα με έναν από τους εκπαιδευτικούς, είχε
στόχο να «πάψει το σχολείο να είναι απρόσωπο» και να βοηθήσει στην ομαλή
ένταξη και προσαρμογή των μαθητών στο καινούργιο για αυτούς σχολικό
περιβάλλον του ΕΠΑΛ. Ο διευθυντής θεωρεί ότι η συμβουλευτική μαθητών «έχει
βοηθήσει πάρα πολύ, διότι παρατηρούμε ότι η πρώτη τάξη δεν έχει
παραβατικότητα στην καθημερινή μας ζωή. Η συμπεριφορά των μαθητών στην τάξη
έχει βελτιωθεί. Δεν σας κρύβω ότι άλλες χρονιές τέτοια εποχή θα είχα δώσει
αρκετές αποβολές, ενώ φέτος σπανίζει το φαινόμενο».
Το πρόγραμμα συμβουλευτικής φαίνεται ότι βοήθησε στην καλύτερη επικοινωνία,
την αλληλεπίδραση και στην ανάπτυξη καλύτερων σχέσεων ανάμεσα σε
εκπαιδευτικούς και μαθητές, αλλά και ανάμεσα στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.
Η λειτουργία της σχολικής βιβλιοθήκης για πρώτη φορά το σχολικό έτος 20092010, η ανάληψη καθηκόντων από νέο υποδιευθυντή, ο οποίος ασχολήθηκε με τη
δημιουργία αίθουσας εκδηλώσεων και ενέπλεξε τους μαθητές και τους
εκπαιδευτικούς σε αυτή τη διαδικασία αλλά και σε δραστηριότητες όπως η
δενδροφύτευση της αυλής του σχολείου, δραστηριότητες όπως οι τηλεδιασκέψεις
εκπαιδευτικών και μαθητών με επιστήμονες, η ανάληψη κάποιων πρωτοβουλιών
από μαθητές, όπως η οργάνωση και παρουσίαση των σχολικών γιορτών με τη
συμβουλευτική υποστήριξη των εκπαιδευτικών και η επικοινωνία και ο διάλογος
που άρχισε να αναπτύσσεται, φαίνεται ότι βελτίωσαν το σχολικό κλίμα. Στο ΕΠΑΛ
Καισαριανής αναπτύχθηκε ένα κλίμα συνεργασίας ανάμεσα σε όλα τα μέλη της
σχολικής κοινότητας. Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν ο διευθυντής, ο νέος
υποδιευθυντής και ο υπεύθυνος του Γραφείου Σχολικού Επαγγελματικού
Προσανατολισμού οι οποίοι ανέλαβαν πρωτοβουλίες για τη βελτίωση του σχολικού
κλίματος. Η ανάληψη αυτών των πρωτοβουλιών προέκυψε από τις ανάγκες των
ιδίων των εκπαιδευτικών γιατί «η κατάσταση είχε φτάσει στο απροχώρητο».
O σχολικός σύμβουλος κ. E. Πάγκαλος, υπεύθυνος επιστημονικής καθοδήγησης του
σχολείου, υποστήριξε τη καινοτομία και όλες τις δραστηριότητες που βοήθησαν
στην ανάπτυξη του κλίματος συνεργασίας. Αναγνωρίζοντας τη βελτίωση του
σχολικού κλίματος που επήλθε, σε συνεργασία με ένα ακόμη σύμβουλο ειδικότητας
διοργάνωσε ημερίδα στο σχολείο, στην οποία προσκάλεσαν τα μέλη της σχολικής
κοινότητας, εκπαιδευτικούς άλλων σχολείων και άλλα στελέχη της εκπαίδευσης.
Στην ημερίδα ο διευθυντής του σχολείου, εκπαιδευτικοί και μαθητές παρουσίασαν
το πρόγραμμα συμβουλευτικής και τα αποτελέσματα του όπως η βελτίωση της
επικοινωνίας και συνεργασίας στις σχέσεις των εκπαιδευτικών μεταξύ τους,
μαθητών και εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικών και γονιών. Η ημερίδα είχε ως
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αποτέλεσμα να αναδειχθούν οι καλές πρακτικές του συγκεκριμένου σχολείου και
να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί των άλλων σχολείων με στόχο να
επέλθει διάχυση των αποτελεσμάτων στα άλλα σχολεία και προσπάθεια
υλοποίησης παρόμοιων προσπαθειών από αυτά. Η αναγνώριση αυτού που
επετεύχθη από τους σχολικούς συμβούλους και τα άλλα μέλη της εκπαιδευτικής
κοινότητας αλλά και η υποστήριξη και η ενθάρρυνση του σχολικού συμβούλου που
είχε την παιδαγωγική ευθύνη οδήγησε το συγκεκριμένο σχολείο στην υλοποίηση
καινοτομιών όπως οι «μικροδιδασκαλίες» ή «επιμορφωτικές Δευτέρες».
Στις «επιμορφωτικές Δευτέρες», οι οποίες γίνονταν κάθε δεκαπέντε ημέρες, οι
εκπαιδευτικοί του σχολείου και όσοι μαθητές επιθυμούσαν παρέμεναν στο σχολείο
μετά τη λήξη του ωραρίου για την παρουσίαση μιας επιστημονικής εργασίας (π.χ.
διδακτορική διατριβή). Μετά την παρουσίαση ακολουθούσε συζήτηση πάνω στο
θέμα που παρουσιάστηκε. Στόχος ήταν η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του
σχολείου αλλά και η μύηση των μαθητών στον επιστημονικό τρόπο σκέψης. Ο
σχολικός σύμβουλος συμμετείχε σε αυτές τις συναντήσεις και λειτουργούσε
υποστηρικτικά. Η υλοποίηση των «μικροδιδασκαλιών» στο σχολείο επίσης βελτίωσε
το κλίμα συνεργασίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς του σχολείου. Η
πραγματοποίηση της «μικροδιδασκαλίας» γινόταν κατά τη διάρκεια μιας διδακτικής
ώρας από έναν εκπαιδευτικό, ο οποίος έκανε το μάθημα του με τους μαθητές της
τάξης του ενώ παρίσταντο και συνάδελφοι του, εκπαιδευτικοί της ίδιας ειδικότητας.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας γινόταν λεπτομερής ανάλυση και
αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας αρχίζοντας από τον ίδιο τον
εκπαιδευτικό που υλοποίησε το μάθημα (αυτοαξιολόγηση) και ακολουθώντας οι
συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί. Στόχος ήταν η ανατροφοδότηση, η βελτίωση των
διδακτικών τεχνικών και μορφών διδασκαλίας και η αύξηση της
αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών παρατηρώντας οι ίδιοι τις διδασκαλίες
τους καθώς και τις διδασκαλίες των συναδέλφων τους. Σύμφωνα με τους
εκπαιδευτικούς του σχολείου οι «μικροδιδασκαλίες» κατάφεραν να υλοποιηθούν
γιατί είχε αναπτυχθεί κλίμα εμπιστοσύνης και επικοινωνίας στη σχολική μονάδα. Ο
σχολικός σύμβουλος ήταν αρωγός και υποστηρικτής σε όλη αυτή τη διαδικασία και
συμμετείχε σε μερικές από τις «μικροδιδασκαλίες» που πραγματοποιήθηκαν. Είναι
εμφανές ότι ο συγκεκριμένος σχολικός σύμβουλος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην
ανάπτυξη του κλίματος συνεργασίας. Ταυτόχρονα προσπάθησε να παρουσιάσει τις
καλές πρακτικές που πραγματοποιήθηκαν στο συγκεκριμένο σχολείο μέσω της
ημερίδας που διοργάνωσε με στόχο να εμπνεύσει και άλλες σχολικές μονάδες να
εφαρμόσουν τις συγκεκριμένες καινοτομίες για να αναπτυχθεί κλίμα συνεργασίας
στο σχολικό τους περιβάλλον.
Γ. Ο ρόλος του σχολικού συμβούλου στην αποτελεσματική διαχείριση
συγκρούσεων στο σχολικό περιβάλλον
Η διαφωνία και η σύγκρουση είναι αναπόφευκτα κοινωνικά φαινόμενα που
παρουσιάζονται συχνά στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας, όπως σε όλα τα
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κοινωνικά πλαίσια Η σύγκρουση αποτελεί κοινωνικό φαινόμενο που συνδέεται με
την κοινωνική αλλαγή και ταυτόχρονα υποδηλώνει την ύπαρξη ενός τουλάχιστον
προβλήματος, το οποίο και αναδεικνύεται. Σύμφωνα με τους Harry WebneBehraman (1998) και D. Weeks (1992), η σύγκρουση ορίζεται ως κάθε διαφωνία
κατά την οποία τα εμπλεκόμενα μέρη αντιλαμβάνονται ότι οι ανάγκες, τα
συμφέροντα και τα ενδιαφέροντα τους απειλούνται. Η εκδήλωση της σύγκρουσης
παρουσιάζει χαρακτηριστικά όπως τα έντονα συναισθήματα, η απουσία γόνιμης
επικοινωνίας, η αδυναμία εξεύρεσης κοινής λύσης και η κλιμάκωση. Η επίλυση της
σύγκρουσης ορίζεται ως μια διαδικασία αντιμετώπισης προβλημάτων, η οποία
βασίζεται στη συνεργασία και βοηθά τα άτομα και τις ομάδες να ορίσουν τις
επιδιώξεις τους και να βρουν λύσεις που θα ικανοποιούν τις επιδιώξεις αυτές
(Association for Conflict Resolution, 2002). Βασική παράμετρος στη διαδικασία
επίλυσης συγκρούσεων είναι η αποτελεσματική επικοινωνία.
Η επικοινωνία αποτελεί μια διεργασία, η οποία έχει συγκεκριμένο σκοπό και
λαμβάνει χώρα σε κάποιο συγκεκριμένο πλαίσιο. Η επικοινωνία μπορεί να είναι
λεκτική, μη λεκτική, γραπτή, να βασίζεται σε κάποιον συμφωνημένο κώδικα, ή να
συντελείται μέσου του συνδυασμού κάποιων από αυτούς τους τρόπους. Ο τρόπος
επικοινωνίας υποδηλώνει τη σχέση μεταξύ των «συνομιλητών». Η επικοινωνία,
δηλαδή, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για το είδος και την ποιότητα των
σχέσεων που οι άνθρωποι αναπτύσσουν μεταξύ τους, στοιχείο που επηρεάζει
καθοριστικά το κοινωνικό πλαίσιο που διαμορφώνουν οι ίδιοι οι άνθρωποι αλλά και
τον τρόπο που λειτουργούν σε αυτό το πλαίσιο (Bateson, 1972, Watzawik, 1986). Η
επικοινωνία είναι απαραίτητη προϋπόθεση στη διαδικασία επίλυσης συγκρούσεων,
η οποία αποτελείται από τα παρακάτω βήματα:
Ø Συμφωνία ως προς τους βασικούς κανόνες
Ø Συλλογή πληροφοριών για τη σύγκρουση και τα συμφέροντα των εμπλεκομένων
Ø Σαφής καθορισμός του αντικειμένου της σύγκρουσης
Ø Διατύπωση προτάσεων για την επίλυση του προβλήματος
Ø Επιλογή των πλέον κατάλληλων και εφαρμόσιμων προτάσεων
Ø Επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων μερών
Η αποτελεσματική διαχείριση των συγκρούσεων συνδέεται με τον εποικοδομητικό
χειρισμό της διαφοράς και της απόκλισης. Μέσω της προσπάθειας επίλυσης της
σύγκρουσης επιχειρείται η ένταξη των αντίπαλων μερών σε μια συνεργατική
διαδικασία με στόχο τον σχεδιασμό ενός πρακτικού και εφαρμόσιμου συστήματος
για την εποικοδομητική διαχείριση της διαφοράς. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει
να ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις (Vuchinich, 1990):
Ø Να αναγνωρίζουν οι εμπλεκόμενοι ότι το πρόβλημα είναι κοινό και η λύση του
απαιτεί συνεργασία.
Ø Να εκδηλώσουν επιθυμία για την εξεύρεση λύσης.
Ø Να αναγνωρίσει ο ένας τις ανάγκες και τα συναισθήματα του άλλου.
Ø Να δείχνει σεβασμό ο ένας στον άλλο.
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Ø Να μπορεί ο ένας να κατανοεί αυτά που λέει ο άλλος.
Ø Να διαθέτουν όλοι ικανότητες επικοινωνίας
Ø Να είναι πρόθυμοι να αναζητήσουν το κοινό τους συμφέρον.
Ø Να μπορούν να διαχειρίζονται το θυμό τους.
Στις σχολικές μονάδες συνήθως οι συγκρούσεις λύνονται από τα μέλη της σχολικής
κοινότητας με τον διαμεσολαβητικό ρόλο του διευθυντή, ή των εκπαιδευτικών. Στις
περιπτώσεις που είτε οι συγκρούσεις είναι πιο σοβαρές, είτε τα μέλη της σχολικής
κοινότητας δεν επιτυγχάνουν να επιλύσουν τη σύγκρουση καλείται ο σχολικός
σύμβουλος να παίξει το διαμεσολαβητικό ρόλο. Ο σχολικός σύμβουλος μπορεί να
είναι είτε διαμεσολαβητής στην επίλυση των συγκρούσεων που προκύπτουν
ανάμεσα στα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας για τα οποία έχει την παιδαγωγική
ευθύνη είτε ως διαμεσολαβητής της γνώσης. Ως διαμεσολαβητής της γνώσης
μπορεί να παρέχει τα εργαλεία για την επίλυση της σύγκρουσης πραγματοποιώντας
επιμορφωτικές ημερίδες ή ενδοσχολικές επιμορφώσεις παρουσιάζοντας σχολικά
προγράμματα και μοντέλα σχεδιασμένα σε άλλες χώρες (Crawford & Bodine, 1997)
ή στην Ελλάδα (Χατζηχρήστου, 2004, Πλωμαρίτου, 2004) που παρέχουν σαφή
βήματα για την επίλυση της σύγκρουσης. Ταυτόχρονα μπορεί να καθοδηγήσει τα
μέλη των σχολικών μονάδων στη δημιουργία Ομάδων Διαχείρισης Κρίσεων και να
εκπαιδεύσει τα μέλη αυτών των ομάδων.
Δ. Συμπεράσματα
Ο σχολικός σύμβουλος καλείται να επιτελέσει ένα έργο που εμπεριέχει πολλούς
ρόλους. Ως μετασχηματιστικός ηγέτης πρέπει να έχει όραμα (να ηγείται με
στρατηγική), να εμπνέει (να ηγείται μέσω των ανθρώπων) και να εκτελεί (να ηγείται
προκειμένου να επιτύχει μετασχηματιστικά αποτελέσματα). Ταυτόχρονα, μέσα στο
πλαίσιο των καθηκόντων του πρέπει να διατελέσει εκπαιδευτής ενηλίκων,
εμψυχωτής και διαμεσολαβητής της γνώσης αλλά και διαμεσολαβητής στην
επίλυση συγκρούσεων. Ο ρόλος του είναι καθοριστικός στην ανάπτυξη κλίματος
συνεργασίας στις σχολικές μονάδες ευθύνης του όπως παρουσιάστηκε στην μελέτη
περίπτωσης του ΕΠΑΛ Καισαριανής. Στην αποτελεσματική διαχείριση των
συγκρούσεων που αναπτύσσονται μέσα στο σχολικό περιβάλλον δύναται να είναι
είτε διαμεσολαβητής στην επίλυση της σύγκρουσης, είτε διαμεσολαβητής της
απαραίτητης γνώσης και των απαραίτητων εργαλείων για την επίλυση της
σύγκρουσης μέσω της επιμόρφωσης των μελών της σχολικής κοινότητας.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να αναδείξει ορισμένους βασικούς άξονες των
παρεμβατικών πολιτικών κατά του σχολικού εκφοβισμού, οι οποίες έχουν
υιοθετηθεί στην Ευρώπη και την Αμερική. Τα κοινά στοιχεία των προγραμμάτων
παρέμβασης που οδηγούν σε πετυχημένα αποτελέσματα, αφορούν τον
προσδιορισμό του φαινομένου, την ενθάρρυνση των ατόμων για αναφορά τέτοιων
περιστατικών και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την εφαρμογή
στρατηγικών κατά του εκφοβισμού. Ειδικά για τους μαθητές προβλέπεται η
διαχείριση των αρνητικών συναισθημάτων και η ανάπτυξη των κοινωνικών
δεξιοτήτων τους. Ακόμη, οι αποτελεσματικές παρεμβατικές πολιτικές προβάλλουν
τη σημασία ενός ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος και της ενεργητικής
συμμετοχής όλων των εμπλεκόμενων.
Εισαγωγή
Τις τρεις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται έντονο επιστημονικό ενδιαφέρον για τη
μελέτη της φύσης του σχολικού εκφοβισμού, των χαρακτηριστικών του και των
διάφορων μορφών του. Οι σοβαρές αρνητικές μακροπρόθεσμες συνέπειες που
επιφέρουν οι εκφοβιστικές συμπεριφορές στους εμπλεκόμενους (θύτες, θύματα,
παρατηρητές) (Olweus, 1993), είχαν ως αποτέλεσμα το ζήτημα να ξεπεράσει τα όρια
του σχολικού περιβάλλοντος και να απασχολήσει σταδιακά όλο και περισσότερο τα
μέλη της ευρύτερης κοινότητας. Σήμερα, θεωρείται ως ένα σημαντικό κοινωνικό
πρόβλημα που αναζητά λύση, αν και ο πολυπαραγοντικός χαρακτήρας του και οι
διάφορες πτυχές του καθιστούν την εξάλειψή του ιδιαίτερα δύσκολη.
Η ανάγκη τόσο για παρέμβαση όσο και για πρόληψη κατά του σχολικού
εκφοβισμού, κατανοείται, εάν ληφθεί υπόψη ο μεγάλος αριθμός των περιστατικών,
που συναντώνται σε ευρωπαϊκές και άλλες δυτικές χώρες (Athanasiades &
Deliyanni-Kouimtzis, 2010· Frisén & Holmqvist, 2010·Smith et al., 2002). Γι’ αυτό το
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λόγο, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική έχουν αναπτυχθεί διάφορες
πολιτικές παρέμβασης κατά του εκφοβισμού (anti-bullying policies) που έχουν ως
στόχο την εξάλειψη του φαινομένου στο χώρο του σχολείου, προτείνοντας
συγκεκριμένες στρατηγικές και θέτοντας ειδικά μέτρα σε περίπτωση εμφάνισης
τέτοιων επεισοδίων. Στην Ελλάδα, παρόλο που ο σχολικός εκφοβισμός
παρατηρείται στα σχολεία, δεν υπάρχει ακόμη μία συγκεκριμένη εθνική
παρεμβατική πολιτική σχετικά με την αντιμετώπιση του φαινομένου (Smith, Nika, &
Papasideri, 2004). Με κύριο στόχο την πρόνοια και την ασφάλεια όλων των μελών
της σχολικής κοινότητας, δημιουργήθηκε το 2012 από το Υπουργείο Παιδείας ο
θεσμός του Παρατηρητηρίου για την πρόληψη της σχολικής βίας και του
εκφοβισμού, του οποίου όμως η λειτουργία περιορίζεται μέχρι σήμερα κυρίως στην
καταγραφή των περιστατικών εκφοβιστικής συμπεριφοράς. Παράλληλα, σε
ορισμένα σχολεία της χώρας πραγματοποιούνται μεμονωμένες δραστηριότητες ή
προγράμματα που βασίζονται στη σχολική διαμεσολάβηση ως εναλλακτικό μέσο
για την αντιμετώπιση του εκφοβισμού (Nikolaou, Thanos, & Samsari, 2014).
Αν και γίνεται λόγος για την εφαρμογή προγραμμάτων παρέμβασης κατά του
σχολικού εκφοβισμού, είναι σημαντικό οι ενέργειες για το σχεδιασμό και την
υιοθέτηση μίας συγκεκριμένης πολιτικής να λαμβάνονται έγκαιρα και ειδικότερα
πριν από την εκδήλωση περιστατικών εκφοβισμού, τα οποία έχουν ανεπανόρθωτα
αρνητικές συνέπειες είτε για το θύμα είτε για το θύτη. Συγκεκριμένα, η δολοφονία
του θύτη ή του θύματος (Ma, Stewin, & Mah, 2001), οι αρνητικές επιδράσεις στη
σωματική και ψυχική υγεία του θύματος (Rigby, 1999) και η αυτοκτονία του
θύματος (Kim & Leventhal, 2008·Kim et al., 2009·Morita et al., 1998) εκλαμβάνονται
ως καταστροφικές επιπτώσεις του φαινομένου. Σε πολλές χώρες η δέουσα προσοχή
στο ζήτημα του σχολικού εκφοβισμού δόθηκε μετά από κάποια τραγικά γεγονότα,
τα οποία έλαβαν χώρα ως αποτέλεσμα της θυματοποίησης και των εκφοβιστικών
συμπεριφορών (Marr & Fields, 2000). Στη Νορβηγία για παράδειγμα, μόνο μετά τη
δολοφονία τριών εφήβων το 1983 ξεκίνησε από το Υπουργείο Παιδείας μία επίσημη
καμπάνια κατά του εκφοβισμού σε εθνικό επίπεδο, ώστε να αναπτυχθεί το
πρόγραμμα πρόληψης κατά του εκφοβισμού του Olweus (Olweus, 1999). Το ίδιο
συνέβη και στον Καναδά, όπου το 1997 η δολοφονία ενός δεκατετράχρονου
κοριτσιού από επτά συνομηλίκους της (Godfrey, 2005), αφού είχε προηγηθεί η
συστηματική και επαναλαμβανόμενη θυματοποίησή της, χαρακτηρίστηκε ως εθνική
τραγωδία και προκάλεσε το έντονο ενδιαφέρον των Μ.Μ.Ε. για το φαινόμενο του
εκφοβισμού.
Βέβαια, η υιοθέτηση μίας παρεμβατικής πολιτικής κατά του εκφοβισμού δεν
εξασφαλίζει από μόνη της την επιτυχία στην αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών,
εάν αυτή είναι πρόχειρα σχεδιασμένη, ασαφής ως προς τους στόχους της και γενική
ως προς την εφαρμογή της στη σχολική πραγματικότητα. Ακόμη, πολιτικές, οι
οποίες απορρίπτουν εντελώς τις εκφοβιστικές συμπεριφορές, δείχνοντας μηδενική
ανοχή και τιμωρώντας με αποβολές και απομάκρυνση των μαθητών-θυτών από το
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σχολικό περιβάλλον, αποτελούν αποτυχημένες πρωτοβουλίες, εφόσον δε
διορθώνουν τα προβλήματα στις κοινωνικές σχέσεις των μαθητών και δεν τους
διδάσκουν πώς να διαχειρίζονται τέτοια περιστατικά (Skiba & Knesting, 2002). Οι
παρεμβάσεις των εκπαιδευτικών που περιορίζονται στην τιμωρία, κατανοούνται ως
αναποτελεσματικές (Rigby, 2010) και δίνουν την εντύπωση στους μαθητές ότι το
διδακτικό προσωπικό δεν μπορεί να διαχειριστεί μία τέτοια κατάσταση
(Athanasiades & Deliyanni-Kouimtzis, 2010). Οι καλά σχεδιασμένες και συστηματικά
οργανωμένες πολιτικές κατά του εκφοβισμού προωθούν την αλλαγή (Soutter &
McKenzie, 2000) και μεταδίδουν στο εκπαιδευτικό προσωπικό, στους γονείς και
στους μαθητές ένα ξεκάθαρο μήνυμα σχετικά με τις προσδοκίες για τις επιθυμητές
συμπεριφορές, καθώς και σχετικά με τις συνέπειες για την εμφάνιση εκφοβιστικών
μορφών συμπεριφοράς, καθιστώντας επίσης εμφανή τη σοβαρότητα του
φαινομένου στην ευρύτερη κοινότητα (Swearer, Limber, & Alley, 2009).
Κύριοι άξονες των αποτελεσματικών παρεμβατικών πολιτικών κατά του σχολικού
εκφοβισμού
Τα αποτελέσματα των πολιτικών για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού
στις διάφορες χώρες μπορεί να διαφέρουν, καθώς τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται σε κάθε πρόγραμμα παρέμβασης, επιλέγονται με ποικίλους
τρόπους. Επίσης, πολλές πτυχές του σχολικού πλαισίου, όπως είναι η χρήση των
διδακτικών μεθόδων, η διαχείριση της σχολικής τάξης, η πειθαρχία, οι κοινωνικές
αλληλεπιδράσεις κ.ά., δεν έχουν διερευνηθεί σε βάθος, ώστε να χρειάζεται να
δοθεί περαιτέρω προσοχή σε αυτούς τους παράγοντες (Espelage & Swearer, 2003).
Ίσως γι’ αυτό το λόγο, πολλά προγράμματα παρέμβασης κατά του σχολικού
εκφοβισμού δεν έχουν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα (Stassen Berger, 2007).
Αν και είναι δύσκολο να εντοπιστούν και να καταγραφούν τα χαρακτηριστικά των
πετυχημένων προγραμμάτων παρέμβασης, υπάρχουν κάποια κοινά στοιχεία αυτών
των πολιτικών, τα οποία αυξάνουν τις πιθανότητες για την αποτελεσματική
εξάλειψη των περιστατικών του εκφοβισμού. Προγράμματα παρέμβασης που έχουν
στηριχθεί στους παρακάτω άξονες, τείνουν να έχουν θετικά αποτελέσματα κατά την
αξιολόγηση της εφαρμογής τους. Οι άξονες αυτοί είναι οι εξής:
1. Σαφής προσδιορισμός και κατανόηση της έννοιας του εκφοβισμού και όλων των
μορφών εκφοβιστικής συμπεριφοράς
Εφόσον η πολιτική εστιάζει στην εξάλειψη του εκφοβισμού, οφείλει να διασφαλίζει
ότι οι εκπαιδευτικοί, ο διευθυντής, οι γονείς και οι μαθητές κατανοούν το
φαινόμενο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και είναι σε θέση να αναγνωρίσουν
όλες τις πιθανές μορφές του εκφοβισμού (άμεσες και έμμεσες μορφές), που
μπορούν να εκδηλωθούν ανάμεσα στους μαθητές. Γενικά, οι ερευνητές τείνουν να
συμφωνούν με τον ορισμό που αποδίδει ο Olweus (1993) στην έννοια του σχολικού
εκφοβισμού ως μία μορφή επιθετικής συμπεριφοράς, η οποία χαρακτηρίζεται από
σκοπιμότητα, επανάληψη, καθώς και από ανισορροπία στη δύναμη ανάμεσα στο
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θύτη και το θύμα. Η κατανόηση του εκφοβισμού αποτελεί τη βάση, ώστε να
καταγραφούν τέτοια περιστατικά (Ο’ Moore & Minton, 2004). Ωστόσο, ο εντοπισμός
τους δεν αποτελεί ένα εύκολο εγχείρημα, εφόσον ο εκφοβισμός εκλαμβάνεται ως
ένα καλά κρυμμένο πρόβλημα συμπεριφοράς, το οποίο συνήθως δεν αναγνωρίζεται
από τους εκπαιδευτικούς (Galloway & Roland, 2004). Επίσης, η ολοκληρωμένη
ενημέρωση σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα περιλαμβάνει και τη
συνειδητοποίηση της σοβαρότητας του ζητήματος, καθώς και των αρνητικών
συνεπειών που μπορεί να επιφέρει.
2. Ενθάρρυνση για αναφορά των περιστατικών του εκφοβισμού
Εφόσον οι διάφορες μορφές εκφοβιστικής συμπεριφοράς εκδηλώνονται σε μέρη,
όπου δεν υπάρχει επαρκής επίβλεψη ή έλεγχος, όπως στις τουαλέτες, κατά τη
διάρκεια των διαλειμμάτων, στις εκδρομές, στη διαδρομή από και προς το σχολείο
(Αtlas & Pepler, 1998·Geffner, Loring, & Young, 2001·Vaillancourt et al., 2010),
θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολο να γίνουν αντιληπτά τέτοιου είδους περιστατικά. Γι’
αυτό το λόγο, ένας από τους βασικούς άξονες μίας συστηματικής παρεμβατικής
πολιτικής είναι να ενθαρρύνονται οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και κυρίως οι μαθητές
να ασχοληθούν με το φαινόμενο και να μιλήσουν για αυτό. Οι περισσότεροι
μαθητές (ανεξαρτήτως εθνικότητας ή καταγωγής) δεν επιθυμούν να συζητούν για
εκφοβιστικές συμπεριφορές με τους γονείς τους ή τους εκπαιδευτικούς, ενώ εάν
αποφασίσουν να αναφερθούν στο ζήτημα, προτιμούν να απευθυνθούν σε κάποιο
φίλο ή συμμαθητή τους (Nikolaou & Samsari, 2013). Οι συζητήσεις σε επίπεδο
σχολικής τάξης, η προβολή σχετικών ταινιών και η ανάγνωση ιστοριών δίνουν στα
παιδιά την ευκαιρία να μιλήσουν σχετικά με ό,τι τους προβληματίζει ή για ό,τι
έχουν βιώσει ή έχουν παρατηρήσει (Crothers & Kolbert, 2008). Η αναφορά των
περιστατικών του εκφοβισμού αποτελεί το απαραίτητο βήμα, ώστε να γίνουν οι
κατάλληλες ενέργειες για την αντιμετώπιση του προβλήματος στο σχολικό πλαίσιο.
3. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την εφαρμογή στρατηγικών παρέμβασης
απέναντι σε εκφοβιστικές συμπεριφορές
Σε ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα παρέμβασης περιλαμβάνονται κατευθυντήριες
γραμμές για το πώς μπορούν οι εκπαιδευτικοί να διαχειριστούν τις εκφοβιστικές
συμπεριφορές και να αντιμετωπίσουν το μαθητή-θύτη και το μαθητή-θύμα. Στα
περισσότερα προγράμματα παρέμβασης δίνεται έμφαση στην εγρήγορση των
εκπαιδευτικών (Frisén & Holmqvist, 2010) και προβλέπεται η επιμόρφωσή τους για
την αντιμετώπιση των εκφοβιστικών συμπεριφορών, εφόσον αυτή αναγνωρίζεται
ως βασικό στοιχείο για ένα πετυχημένο αποτέλεσμα (Samples, 2004). Εξάλλου, στην
ουσία ο ρόλος του διδακτικού προσωπικού είναι ζωτικός, καθώς αναλαμβάνει να
εφαρμόσει στην πράξη τις διαδικασίες και τις στρατηγικές, οι οποίες καθορίζονται
από την πολιτική κατά του εκφοβισμού (O’ Moore & Minton).
4. Εξάσκηση των μαθητών στη διαχείριση των αρνητικών συναισθημάτων και την
ανάπτυξη της ενσυναίσθησης απέναντι στο θύμα
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Ποικίλα προγράμματα όχι μόνο παρέμβασης, αλλά και πρόληψης κατά του
εκφοβισμού έχουν συμπεριλάβει την εφαρμογή διάφορων δραστηριοτήτων σε
επίπεδο σχολικής τάξης, ώστε οι μαθητές να μάθουν να ελέγχουν τα αρνητικά
συναισθήματά τους, όπως είναι ο θυμός και η οργή (Rigby, 2003) και να
αναπτύξουν ικανότητες διαχείρισης συγκρούσεων σε συνδυασμό με τον καθορισμό
συγκεκριμένων κανόνων και κυρώσεων για την εμφάνιση εκφοβιστικής
συμπεριφοράς (Olweus, 1994·Swearer, Limber, & Alley, 2009). Επίσης, η ενίσχυση
της ενσυναίσθησης απέναντι στο θύμα και η αποτελεσματική επικοινωνία σε
καταστάσεις υψηλής συναισθηματικής έντασης έχουν εξαιρετική σημασία για τη
μείωση της εμφάνισης του εκφοβισμού, με αποτέλεσμα να περιέχονται σε πολλά
αποτελεσματικά παρεμβατικά προγράμματα (Garrity, Jens, & Porter, 1997·Olweus,
1994). Τα παιχνίδια ρόλων, η δημιουργία υποθετικών σεναρίων εκφοβισμού
(κυρίως για μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας) και δραστηριότητες που απαιτούν
συνεργασία, αλληλεπίδραση και επικοινωνία ανάμεσα στους μαθητές, θεωρούνται
κατάλληλα για την κατανόηση των δυσκολιών και των συναισθημάτων του θύματος
και για την απόκτηση του συναισθηματικού ελέγχου (Crothers & Kolbert,
2008·Rigby, 2003).
5. Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων για τη δημιουργία θετικών και ισχυρών
διαπροσωπικών σχέσεων ανάμεσα στους μαθητές
Η δημιουργία προγραμμάτων που εστιάζουν στη βελτίωση των κοινωνικών
στάσεων και συμπεριφορών των μαθητών, αποτελεί μέρος της εθνικής πολιτικής
κατά του εκφοβισμού στις Η.Π.Α. και σε άλλες βιομηχανικές χώρες (Samples, 2004).
Ο άξονας αυτός θεωρείται σημαντικός, εφόσον η καλλιέργεια των κοινωνικών
δεξιοτήτων μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές, οι οποίοι έχουν αυξημένο κίνδυνο να
θυματοποιηθούν, να αποκτήσουν περισσότερους φίλους και να αισθάνονται
σίγουροι για τον εαυτό τους. Ακόμη, μία σωστή παρέμβαση πρέπει να εστιάζει όχι
μόνο στην αλλαγή των στάσεων των μαθητών σχετικά με τον εκφοβισμό, αλλά στην
εξάσκησή τους να ενεργούν ως υπερασπιστές των θυμάτων και να συμβάλουν στην
καταστολή τέτοιων περιστατικών (Salmivalli & Voeten, 2004). Οι πολιτικές που
στηρίζονται σε προσεγγίσεις, σύμφωνα με τις οποίες ο εκφοβισμός νοείται ως ένα
πρόβλημα κοινωνικών σχέσεων (Craig, Pepler, & Blais, 2007) δίνουν έμφαση στην
ανάπτυξη υγιών διαπροσωπικών σχέσεων ανάμεσα στους μαθητές μέσω διάφορων
στρατηγικών και δραστηριοτήτων. Οι θετικές σχέσεις μεταξύ των μαθητών, οι
δυνατές φιλίες και η αποδοχή από τους συνομηλίκους μειώνουν τον κίνδυνο της
εμπλοκής τους σε περιστατικά εκφοβισμού (Richard, Schneider, & Mallet, 2012).
6. Ενεργητική συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων
Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του εκφοβισμού, απαιτείται συντονισμένη
δράση και συνεργασία σε διαφορετικά επίπεδα (σε επίπεδο σχολικής μονάδας, σε
επίπεδο σχολικής τάξης και σε ατομικό επίπεδο). Πολλά προγράμματα παρέμβασης
κατά του σχολικού εκφοβισμού σε διάφορες χώρες, όπως στη Νορβηγία (Olweus,
1991), το Ηνωμένο Βασίλειο (Smith, 1997) και τη Φινλανδία (Salmivalli, Kärnä, &
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Poskiparta, 2010) τείνουν να χρησιμοποιούν μία ολιστική προσέγγιση του σχολείου
(whole-school approach), ώστε να καλλιεργηθεί μία κουλτούρα κατά του
εκφοβισμού και να δημιουργηθεί ένα κλίμα ασφάλειας και εμπιστοσύνης σε όλη τη
σχολική κοινότητα (Ahmed & Braithwaite, 2004 Clarke & Kiselica, 1997·Rigby &
Bagshaw, 2003). Εφόσον ο εκφοβισμός αποτελεί ένα πολυπαραγοντικό και
πολυδιάστατο ζήτημα, είναι απαραίτητη η ενεργητική συμμετοχή όλων των
εμπλεκομένων (εκπαιδευτικοί, διευθυντής, μαθητές, γονείς, προσωπικό που
εργάζεται στο σχολείο, π.χ. καθαρίστριες, υπεύθυνοι κυλικείου, σχολικοί φύλακες
κ.λπ.). Πολιτικές που στηρίζονται μόνο στη σχέση ανάμεσα στο θύτη και το θύμα και
προσπαθούν να τη βελτιώσουν, συνήθως αποτυγχάνουν, εφόσον αγνοούν αφενός
το ρόλο των εκπαιδευτικών και αφετέρου τη θέση των άλλων μαθητών (που έχουν
το ρόλο των παρατηρητών) μπροστά στο περιστατικό.
7. Παροχή ενός ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος
Τα αποτελεσματικά προγράμματα παρέμβασης θέτουν ως προτεραιότητα να
προσφέρει το σχολείο το αίσθημα της ασφάλειας τόσο στους μαθητές όσο και στο
εκπαιδευτικό προσωπικό. Οι πολιτικές κατά του εκφοβισμού έχουν αξιοποιήσει τα
ευρήματα διάφορων ερευνών (Astor et al., 2002·Guerra, Williams, & Sadek,
2011·Kasen et al., 2004·Olweus, 1993·Richard, Schneider, & Mallet, 2012) που
δείχνουν τη στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στο σχολικό κλίμα και το
πρόβλημα του εκφοβισμού. Στοιχεία του σχολικού κλίματος, όπως είναι οι θετικές
διαπροσωπικές σχέσεις εκπαιδευτικού-μαθητών, η ικανοποίηση των μαθητών από
το σχολείο τους, η ακαδημαϊκή υποστήριξη, η τάξη και η πειθαρχία, το σύστημα
κανόνων και αξιών στο σχολείο επηρεάζουν τη συμπεριφορά του μαθητή και
μειώνουν την εμφάνιση επεισοδίων εκφοβισμού (Ma, 2002·Richard, Schneider, &
Mallet, 2012·Roland & Galloway, 2002). Επομένως, όταν οι μαθητές νιώθουν ότι
φοιτούν σε ένα ευχάριστο και ευνοϊκό κλίμα, τα περιστατικά του σχολικού
εκφοβισμού περιορίζονται σταδιακά.
Επίλογος
Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή μίας παρεμβατικής πολιτικής κατά του εκφοβισμού
θέτει τα απαραίτητα θεμέλια για τη συστηματική αντιμετώπιση τέτοιων
περιστατικών στο χώρο του σχολείου με τη χρήση όμως των κατάλληλων
μηχανισμών παρέμβασης, οι οποίοι θα λαμβάνουν υπόψη όλους τους
εμπλεκόμενους (θύτες, θύματα, παρατηρητές, εκπαιδευτικό προσωπικό, γονείς).
Βέβαια, εκτός από τα προγράμματα παρέμβασης η εκπαιδευτική πολιτική, δίνει
παράλληλα έμφαση και στη δημιουργία προγραμμάτων πρόληψης της
εκφοβιστικής συμπεριφοράς (Samples, 2004), αποκαλύπτοντας ότι το φαινόμενο
είναι ευρέως διαδεδομένο στα σχολεία (Guerra, Williams, & Sadek, 2011). Αν και
έχουν εφαρμοστεί ποικίλα προγράμματα παρέμβασης στην Ευρώπη και την
Αμερική, αυτά δεν οδηγούν πάντα στα υποσχόμενα αποτελέσματα, ώστε να
καθίσταται αναγκαία μία πιο λεπτομερής και προσεκτική μελέτη των διαφορετικών
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προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση του εκφοβισμού (Pepler, Smith, & Rigby, 2004).
Παρόλα αυτά, η καταρράκωση των αποτυχημένων παρεμβατικών πολιτικών κατά
του εκφοβισμού και ο στιγματισμός των εμπνευστών τους δεν αποτελεί σωστή
πρακτική, εφόσον η αποτίμηση τόσο των επιτυχιών όσο και των αποτυχιών
προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες που μπορούν να αξιοποιηθούν στο μέλλον προς
βελτίωση. Συγκεκριμένα, η προσεκτική αξιολόγηση της διαδικασίας εφαρμογής
τους και των αποτελεσμάτων τους μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές διαπιστώσεις,
οι οποίες μπορούν να ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασμό των μελλοντικών
πολιτικών.
Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι ανεξάρτητα από την ύπαρξη μίας επίσημης εθνικής
πολιτικής για την αντιμετώπιση του εκφοβισμού, θα ήταν χρήσιμο κάθε σχολική
μονάδα ξεχωριστά να υιοθετεί στρατηγικές κατά του φαινομένου, σύμφωνα με τις
εκάστοτε ανάγκες και με βάση τα ιδιαίτερα και διαφορετικά χαρακτηριστικά της
κάθε σχολικής κοινότητας, αλλά και του ευρύτερου περιβάλλοντος, όπου
εντάσσεται το σχολείο (Swearer, Limber, & Alley, 2009). Η πολιτική του κάθε
σχολείου κατά του εκφοβισμού αφορά τον καθορισμό συγκεκριμένων κανόνων,
αξιών και πρακτικών, τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών και την οργάνωση
των σχολικών δραστηριοτήτων (Kyriakides & Creemers, 2013·Lee, 2004). Εάν μία
προσεκτικά σχεδιασμένη εθνική παρεμβατική πολιτική συνδυαστεί με τη λήψη
συγκεκριμένων πρωτοβουλιών και δράσεων από κάθε σχολική μονάδα ανάλογα με
τα ζητήματα που προκύπτουν, αυξάνονται οι πιθανότητες για μία πετυχημένη
αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού και τη δημιουργία ενός κλίματος
ασφάλειας στο χώρο του σχολείου.
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Όψεις της κρίσης της Δημοκρατίας σύμφωνα με το Συμβούλιο της
Ευρώπης. Η συμβολή της Πολιτειότητας και της Υπερ-Ετερότητας για
τις εκπαιδευτικές πολιτικές.
Δρ. Σπηλιωτοπούλου Κωνσταντίνα
Φιλόλογος-Κοινωνική Ανθρωπολόγος, Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σχέσεις,
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά
erasmuspireas@gmail.com
Περίληψη
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα και οι εκπαιδευτικές πολιτικές κατέχουν κεντρική
θέση στον ευρύτερο προγραμματισμό οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης του
Συμβουλίου της Ευρώπης για τα 47 κράτη-μέλη. Το 2011 εκδίδεται το πόρισμα της
«Ομάδας Διακεκριμένων Προσωπικοτήτων» που συνεισφέρει ουσιαστικά στη
μετέπειτα εκπαιδευτική στρατηγική του Συμβουλίου, το οποίο εκπονείται με βάση
συγκεκριμένες όψεις της κρίσης της Δημοκρατίας τις οποίες σχολιάζουμε στην
εισήγησή μας. Απόρροια της προσπάθειας αυτής είναι και ο Χάρτης για την Παιδεία
της Δημοκρατίας και την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα (EDC/HRE) του
2010, στις κατευθύνσεις του οποίου σχεδιάσαμε Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη
ΔΔΕ Πειραιά. Επιπλέον, στη διερεύνηση που επιχειρούμε, προτείνουμε το
θεωρητικό πλαίσιο της Πολιτειότητας και της Υπερ-Ετερότητας, με στόχο τον
εμπλουτισμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων από τους πολιτισμούς και τις
θρησκείες και την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών μπροστά στις προκλήσεις της
παγκόσμιας και τοπικής κρίσης.
Η ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η
ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Από τα μέσα της δεκαετίας του ’90 δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση για
την ενεργό Δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη, σε μια Παιδεία για τη Δημοκρατία,
από την πλευρά του Συμβουλίου της Ευρώπης σύμφωνα με τις υπαγορεύσεις και τις
επιταγές της ευρωπαϊκής πολιτικής. Αναμφισβήτητα όμως διερχόμαστε μια περίοδο
όπου τίθενται σε αμφισβήτηση οι βεβαιότητες της ευημερούσας, δημοκρατικής,
πολυπολιτισμικής μεταπολεμικής Ευρώπης και συχνά διαπιστώνεται ένα κενό
μεταξύ εξαγγελιών και πράξης.
Το καλοκαίρι του 2010, ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης
Thorbj0rn Thorbjørn Jagland ζήτησε από μια ανεξάρτητη «Ομάδα Διακεκριμένων
Προσωπικοτήτων»92 να ετοιμάσει ένα πόρισμα λόγω της εξάπλωσης της
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Επικεφαλής ο πρώην Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιόσκα Φίσερ. Η επιτροπή αποτελείτο από
εννέα μέλη , κάθε μία από ένα διαφορετικό κράτος μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης. Εκτός από
τον κ. Φίσερ, περιελάμβανε την Emma Bonino (Ιταλία), Timothy Garton Ash (Ηνωμένο Βασίλειο), τον
Martin Hirsch (Γαλλία), Ντανούτα Χούμπνερ (Πολωνία), Ayςe Kadioglu (Τουρκία), Σόνια Licht
(Σερβία), Vladimir Lukin (Ρωσική Ομοσπονδία) και Χαβιέ Σολάνα (Ισπανία). Ο εισηγητής ο Έντουαρντ
Mortimer (Ηνωμένο Βασίλειο).
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μισαλλοδοξίας και της έκρηξης βίας. Το πόρισμα κατατίθεται με την προοπτική να
αναπτυχθεί η εκπαιδευτική στρατηγική του Συμβουλίου στο πλαίσιο της
ευρωπαϊκής και παγκόσμιας κρίσης, αξιολογεί τη σοβαρότητα των κινδύνων,
εντοπίζει την προέλευσή τους, προχωρά σε μια σειρά από Συστάσεις που
συνοψίζονται στο «πως οι ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να μάθουν να συμβιώνουν
μαζί συνδυάζοντας την ετερότητα και την ελευθερία στην Ευρώπη του 21ου αιώνα»
(Council of Europe’s Group of Eminent Persons, 2011). Eπιπλέον, το Συμβούλιο της
Ευρώπης και άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν επισημαίνει πολλάκις τη
συρρίκνωση των δημοκρατικών αξιών με εμφανείς τις επιπτώσεις για την
εκπαίδευση. Διαπιστώνονται στο πόρισμά οξύτατες απειλές για τη Δημοκρατία που
υποσκάπτουν τις ευρωπαϊκές αξίες όπως της ειρήνης, της κοινωνικής συνοχής, των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου.
Συνοπτικά αναφέρουμε τις εξής απειλές για τη Δημοκρατία ώστε να αποτιμηθούν οι
συνέπειες τους για την Εθνική μας Εκπαιδευτική Πολιτική με ακρίβεια και
διορατικότητα:

1. Η αυξανόμενη αδιαλλαξία. Η αυξανόμενη αδιαλλαξία προκάλεσε θανάτους και
βαναυσότητες σε πληθυσμούς από α) Ρομά β) Μετανάστες και αιτούντες πολιτικό
άσυλο
γ) μέλη θρησκευτικών κοινοτήτων. Σχολιάζοντας την αναφορά στα θύματα από τις
θρησκευτικές κοινότητες σημειώνουμε πως η άφιξη μουσουλμάνων μεταναστών
στην Ευρώπη συνέπεσε με την εξάπλωση του ακραίου πολιτικού Ισλάμ με
αποτέλεσμα να θεωρηθεί σύσσωμος ο ισλαμικός κόσμος ασύμβατος με τον
ευρωπαϊκό πολιτισμό. Παράλληλα, ακροδεξιές ομάδες επιτίθενται σε Εβραίους
αλλά και σε Μουσουλμάνους. Στην ανατολική Ευρώπη ακραίες περιθωριακές
ομάδες επιτίθενται σε Εβραίους. Σε ευρωπαϊκές χώρες με ισχυρές μουσουλμανικές
κοινότητες οι Χριστιανοί που ανήκουν σε μειονοτική ομάδα γίνονται θύματα
εκτεταμένης βίας με πρώτο στόχο τις εκκλησίες.
2. Αύξηση της στήριξης και εκλογή ξενοφοβικών, ακροδεξιών κομμάτων και
κομμάτων που διακρίνονται από εσωστρεφή εθνικισμό. Ευρωπαίοι πολίτες δεν
εμπιστεύονται πια τους δημοκρατικούς θεσμούς και τις πολιτικές ηγεσίες, έχουν
ελαχιστοποιήσει τη συμμετοχή τους στις εκλογές και υποστηρίζουν ξενοφοβικά και
φασιστικά πολιτικά κόμματα. Προσθέτουμε ακόμα, την έλλειψη επαρκούς
ενδιαφέροντος ενός σημαντικού μέρους των νέων ανθρώπων για ανάπτυξη
πολιτικής σκέψης και πολιτικής συνείδησης, που θα τους βοηθήσει να συμμετέχουν
ενεργά και εποικοδομητικά στο σύγχρονο κοινωνικό-πολιτικό γίγνεσθαι, ως
ελεύθεροι και υπεύθυνοι πολίτες.
3. Σωρεία διακρίσεων εναντίον ενός σημαντικού αριθμού ευρωπαίων πολιτών που
εντοπίζονται στους τομείς: Εργασία και απασχόληση, Κατοικία, Εκπαίδευση,
Μείωση κοινωνικών παροχών, Νομοθετική εξουσία.
4. Η παρουσία ενός πληθυσμού που αυξάνεται εκρηκτικά με παντελή έλλειψη
δικαιωμάτων. Τα αριθμητικά δεδομένα για αυτόν τον πληθυσμό είναι
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αδιευκρίνιστα καθότι συγκαταλέγονται μετανάστες όπως «παράνομοι», «μη
καταγεγραμμένοι», «αδήλωτοι» κλπ, με αποτέλεσμα την παρουσία ενός μαθητικού
πληθυσμού με ασαφή καταγωγή.
5. Παράλληλες κοινότητες
Πολλές φορές στις εισηγήσεις μας, έχουμε υποστηρίξει ότι η αποτυχία της
επίτευξης των στόχων όπως για παράδειγμα της «Εκπαίδευσης για Ολους» της
Unesco, οφείλεται εν μέρει και στις παράλληλες κοινότητες όσον αφορά τον Δυτικό
Κόσμο.
Μέσα στην ευρεία κοινωνία ενός κράτους αναπτύσσεται παράλληλα μια άλλη
κοινότητα με δικούς της νόμους που συχνά στηρίζεται στο εθιμικό δίκαιο των
μειονοτήτων, ήθη και πρακτικές. Θα ήταν αδόκιμο όμως να παραλληλίσουμε την
παράλληλη κοινότητα με γκέτο. Το γκέτο είναι μονοεθνικό και ιστορικά παραπέμπει
στις συνοικίες όπου περιόριζαν οι Ναζί τους Εβραίους. Στη σύγχρονη παράλληλη
κοινότητα συμβιώνουν πολλές μειονότητες συγκρουόμενες μεταξύ τους. Οι
περισσότεροι δεν μιλάνε τη γλώσσα της χώρας και ας μένουν σε αυτήν πολλά
χρόνια, κυρίως οι γυναίκες. Η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών ανήκει σε
μειονότητες. Οι εκπαιδευτικοί αδυνατούν να βοηθήσουν τους μαθητές τους να
αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και να εκφράζονται άνετα στη γλώσσα της
χώρας που κατοικούν και γεννήθηκαν. Παρόλη την ανεργία των εκπαιδευτικών, τα
Υπουργεία Παιδείας δύσκολα βρίσκουν να προσλάβουν εκπαιδευτικούς για τα
σχολεία που ανήκουν στα γεωγραφικά όρια των παράλληλων κοινοτήτων. Από τη
μεριά τους, οι κάτοικοι αποφεύγουν να αναπτύσσουν πολλές επαφές με την
ευρύτατη κοινωνία. Κάποιοι νέοι όμως θα ξεφύγουν από την εξαθλίωση της μικρής
παράλληλης κοινότητας και θα προσπαθήσουν να πετύχουν με κάθε τρόπο την
οικονομική και κοινωνική άνοδο. Είναι οι μετανάστες δεύτερης και τρίτης γενιάς.
Στα παιδιά, έχουν υποφέρει από την ονομαζόμενη πολιτισμική σχιζοφρένια
σύμφωνα με τους ανθρωπολόγους. Έχουν νοιώσει πως συνθλίβονται ανάμεσα σε
δύο ή και περισσότερους πολιτισμούς εάν για παράδειγμα έχουν προέρθει από
μικτούς γάμους. Αδυνατούν εμφανώς να εξισορροπήσουν ανάμεσα στις
πολιτισμικές και κοινωνικές επιταγές. Θα μορφωθούν και θα ονειρευτούν τις
ανώτατες βαθμίδες της κοινωνικής ιεραρχίας. Οι δρόμοι είναι κλειστοί όπως
άλλωστε για πολλούς νέους της γενιάς τους και εκείνοι εισπράττουν πως η χώρα
που θεωρούν πατρίδα, τους απορρίπτει. Τα μέλη της δεύτερης γενιάς μεταναστών
είναι περισσότερο επιρρεπή στον εξτρεμισμό.
Ακόμα επειδή η παράλληλη κοινότητα είναι μια κλειστή κοινωνία με δικούς της
κανόνες και άγραφους νόμους, προσφέρεται για εγκληματικές δραστηριότητες και
για την ανάπτυξη δικτύων τρομοκρατών. Επιπλέον, οι παράλληλες κοινότητες του
δυτικού κόσμου γίνονται φυτώρια για τους Τζιχαντιστές Ευρωπαίους. Μεγαλωμένοι
σε μία παράλληλη κοινότητα ήταν και οι νεαροί δολοφόνοι στο πρόσφατο
περιστατικό της εκτέλεσης των δημοσιογράφων του Charlie Hebdo στο Παρίσι.
6. Ισλαμικός εξτρεμισμός -327-
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Ο ριζοσπαστικός θρησκευτικός εξτρεμισμός συνεπάγεται μια παγκόσμια αναταραχή
που διαχέεται όχι μόνο κάθετα, αλλά προπάντων οριζόντια και απειλεί με ανάφλεξη
ακόμα και περιοχές της υφηλίου που δεν έχουν σχέση με την Μέση Ανατολή. Αυτό
σημαίνει επιβολή της θέλησης και των κανόνων του Ισλάμ, όπως το αντιλαμβάνεται
ο ισλαμικός εξτρεμισμός, που επιδιώκει να εγκαθιδρύσει ένα ισλαμικό θεοκρατικό
ολοκληρωτικό πολιτικό σύστημα που να μην έχει καμιά σχέση με τον δυτικό
πολιτισμό, την δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ας μη ξεχνάμε πως συχνά
αναφέρεται πως δυτικοί νέοι με υψηλά εκπαιδευτικά προσόντα ασπάζονται τον
ισλαμικό εξτρεμισμό.
Ο Χάρτης για την Παιδεία της Δημοκρατίας και την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα
Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης
Υπό το φάσμα της κρίσης της Δημοκρατίας και σύμφωνα με το πόρισμα της
«Ομάδας Διακεκριμένων Προσωπικοτήτων» το Συμβούλιο της Ευρώπης, προωθεί
ένα θεμελιώδες κείμενο Διεθνούς Δικαίου: τον Χάρτη για την Παιδεία της
Δημοκρατίας (ή εκπαίδευση στη Δημοκρατική Πολιτειότητα) και τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα (EDC/HRE) ώστε να καταστεί το εργαλείο πλεύσης για τις εκπαιδευτικές
πολιτικές των μελών-κρατών, καθώς η εκπαίδευση αντιμετωπίζεται για άλλη μία
φορά ως το μοναδικό μέσο άμυνας για τους απειλούμενους δημοκρατικούς
θεσμούς. Ο Χάρτης υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 11 Μαΐου 201093
στο πλαίσιο της Σύστασης CM/ Rec (2010) 7. Στο προοίμιο εκφράζεται η ανησυχία
για την αυξανόμενη πολιτική απάθεια των πολιτών, καθώς και για τα
πολλαπλασιαζόμενα κρούσματα διαφθοράς, ρατσισμού, ξενοφοβίας, επιθετικού
εθνικισμού, μισαλλοδοξίας και κοινωνικού αποκλεισμού. Θέτει δε ξεκάθαρα στο
επίκεντρο του την δυναμική του σχολείου του 21ου αιώνα.
Προσπαθώντας να αντιμετωπίσουμε την επέλαση της Χρυσής Αυγής στα σχολεία
μας, με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του Χάρτη, εκπονούμε στη ΔΔΕ Πειραιά
την Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών: «Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών στη Δημοκρατική
Ιδιότητα του Πολίτη και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα», και συντονίζουμε ανάλογες
δράσεις των μαθητών.
Πολυπαραγοντικές επιπλοκές στην εφαρμογή εκπαιδευτικών πολιτικών
Σε μία γενικότερη επισκόπηση παρατηρούμε αρκετές χώρες να προχωρούν σε
μεταρρυθμίσεις των εκπαιδευτικών συστημάτων που αποτυπώνονται σε τρεις
άξονες προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν τις ραγδαίες αλλαγές:
• Αποκέντρωση – Αυτονομία σχολείων
• Λογοδοσία – Έμφαση στα αποτελέσματα
• Έμφαση στη διδασκαλία και μάθηση
Αν πάρουμε υπόψη μας στη συνέχεια τους παράγοντες που σχετίζονται με την
παγκοσμιοποίηση σε συνδυασμό με τις απειλές για τη Δημοκρατία, όπως
93
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διατυπώθηκαν από την «Ομάδα Διακεκριμένων Προσωπικοτήτων» οι εκπαιδευτικές
πολιτικές όσο και αν προχωρούν σε μεταρρυθμίσεις υπόκεινται στα εξής βασικά
χαρακτηριστικά:
§ Μεγάλο αριθμό επιδρώντων παραγόντων συνυφασμένες με αυτές τις απειλές
§ Πολλαπλές και πολυσχιδείς σχέσεις εξάρτησης μεταξύ των επιδρώντων
παραγόντων
§ Μη αναστρεψιμότητα εξελίξεων και αλλαγών
§ Αδιαφάνεια: Σημαντικοί επιδρώντες παράγοντες δεν είναι αναγνωρίσιμοι και η
αλληλοσχέτισή τους μη διαβλέψιμη (Hofinger 1999)
Γενικότερα πάντως πολλά ευρωπαϊκά κείμενα Διεθνούς Δικαίου εστιάζονται στη
διαμόρφωση ενός νέου ευρωπαίου πολίτη, με νέες αρετές, που βάζει πάνω από
όλα την ευρωπαϊκή του ταυτότητα και αλληλεγγύη και τον σεβασμό στους
ευρωπαϊκούς θεσμούς. Όμως, η προσπάθεια για αυτή τη μετάβαση δείχνει να
πέφτει στο κενό (μέχρι στιγμής), με τις συγκρούσεις αντιλήψεων και πεποιθήσεων
να είναι καθημερινό φαινόμενο.
Από τα σύγχρονα δεδομένα προκύπτει ένα τεράστιο κενό ανάμεσα στη ρητορική
γύρω από την ανάγκη για τη διαμόρφωση του δημοκρατικού σχολείου και όσων
συμβαίνουν στην πράξη. Επίσης από την πολυετή ενασχόλησή μας με τους Διεθνείς
και τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς σε θέματα Εκπαίδευσης και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, διαπιστώσαμε δύο βασικές περιπλοκές για την εφαρμογή πολιτικών
και προγραμμάτων σε ανάλογα θέματα με αποδέκτη το σχολείο α) οι εκάστοτε
διακηρύξεις συμβάσεις και συστάσεις συντάσσονται, υπογράφονται από τους
Υπουργούς των κρατών-μελών επιμελώς αλλά στη συνέχεια αγνοούνται ή από
πρόθεση, και β) η μη παροχή επαρκών πόρων καθιστά αδύνατη ή περιορισμένη την
εφαρμογή τους παρόλες τις θετικές προθέσεις των κυβερνήσεων.
Πολιτειότητα και Υπερ-Ετερότητα: Λειτουργικοί ορισμοί
Ένα άλλο θέμα που προκύπτει συχνά είναι ότι δεν γίνονται κατανοητές οι βασικές
έννοιες πάνω στις οποίες δομούνται ανάλογα κείμενα με εκείνο του Χάρτη του
Συμβουλίου της Ευρώπης ο οποίος στοχεύει στην προώθηση της δημοκρατίας
μέσω της εκπαίδευσης. Για αυτό τα τελευταία χρόνια ενισχύθηκε ο προβληματισμός
αναφορικά με την ερμηνεία της «Πολιτειότητας» τη νοηματοδότηση του όρου
«ετερότητα» τη συσχέτισή της με τον ενεργό πολίτη με δημοκρατικές αρχές και
πεποιθήσεις, αλλά και με τον τρόπο παιδαγωγικής προσέγγισης, εκπαιδευτικής
υλοποίησης του συγκεκριμένου στόχου. Αντικείμενο συζήτησης αποτελούν οι
διαδικασίες δημιουργίας, ανανέωσης και εμπλουτισμού του σχολείου ως πεδίου
γνώσης, συζήτησης, εργασίας, πολιτικής γνώσης και ανάπτυξης πολιτικών και
κοινωνικών δεξιοτήτων.
Ας δούμε το σημασιολογικό φορτίο της «Πολιτειότητας» (citizenship). “Citizenship is
the right to full partnership in the fortunes and in the future of the nation”, έλεγε o
P. Martin, Γενικός Γραμματέας στην καναδική κυβέρνηση του 1946, (Brown, 2013:
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9). Για τους Simpson & Weiner (1989: 250) η Πολιτειότητα αφορά “the position or
status of being a citizen”. Ενώ για τους Koopmans & al. (2005: 7): «το σύνολο των
δικαιωμάτων, καθηκόντων και ταυτοτήτων, που συνδέουν τους πολίτες με το έθνοςκράτος». Η έννοια της Πολιτειότητας, όπως άλλωστε κάθε έννοια, αποτελεί μια
πολιτισμική κατασκευή. Ως εκ τούτου, δεν διαθέτει τις ποιότητες ούτε του
διαχρονικού ούτε του υπερτοπικού. Αντίθετα, αποκτά διαφορετική σημασία
ανάλογα με τα ιστορικά και εθνικά συμφραζόμενα. Παρατηρούνται, αφενός
εννοιολογικές και θεωρητικές και αφετέρου εμπειρικές/βιωματικές προσεγγίσεις
στην έννοια της Πολιτειότητας. Ωστόσο, θεωρείται απαραίτητη η μετάβαση από την
ενασχόληση με την έννοια της Πολιτειότητας σε θεωρητικό και εννοιολογικό
επίπεδο σε επίπεδο δράσης. Οπωσδήποτε, οι αντιλήψεις για την Πολιτειότητα,
καθορίζουν το πεδίο ενδιαφέροντος για τις εκπαιδευτικές πολιτικές οι οποίες όμως
σε επίπεδο αποτελέσματος απέχουν από τις προσδοκίες.
Εφόσον η Δημοκρατία αντιμετωπίζει σοβαρές απειλές που επιφέρουν τραγικές
συνέπειες σε μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες αναμφίβολα επηρεάζονται οι
ευρωπαϊκές εκπαιδευτικές πολιτικές που χρηματοδοτήθηκαν αδρά και
σχεδιάστηκαν για να ενδυναμώσουν τη δικαιότητα (equity) και την κοινωνική
ενσωμάτωση (inclusion).
Αντίστοιχα, κάθε εθνικό κράτος διαμορφώνει μία σειρά από εκπαιδευτικές
πολιτικές οι οποίες προβάλλουν την εθνική γλώσσα, την εθνική ιστορία, τους
εθνικούς μύθους, τα εθνικά σύμβολα, την εθνική λογοτεχνία, και, αρκετές φορές,
μια εθνική θρησκεία. Υπενθυμίζουμε πως τα δημόσια εκπαιδευτικά συστήματα
αναπτύχθηκαν στην Ευρώπη στο τέλος του 19ου αιώνα όταν ο εθνικισμός βρισκόταν
στο αποκορύφωμά του.
Από την άλλη, πολλοί πολίτες θεωρούν ότι ο «Πολιτισμός», η «Ταυτότητα» και η
«Εθνική Ιστορία» είναι οι μοναδικοί «πόροι» που έχουν απομείνει για να τους
στηρίξουν σε μία Ευρώπη που μαστίζεται από τη φτώχεια και τους αποκλεισμούς.
Σε αυτές τις αντιλήψεις που φέρουν φυσικά και οι νέοι προστίθενται τα
συναισθήματα περηφάνιας και ταπείνωσης. Εδώ έγκειται , εκτός των άλλων, και η
δημοτικότητα της Χρυσής Αυγής στους μαθητές των σχολείων αρμοδιότητας της
ΔΔΕ Πειραιά με τα οποία συνεργαζόμαστε.
Επισημαίνουμε ακόμα πως σε πολλά αναλυτικά προγράμματα, οι αρχές που
συνδέονται με τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, την Ισονομία αποκαλούνται εθνικές
αξίες. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για τις αξίες της διεθνούς κοινότητας, όπως
εκφράζονται από την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του
ΟΗΕ (1948) ἠ σε ανάλογα κείμενα και θεμελιώθηκαν πρωτίστως στις οικουμενικές
αξίες του Ελληνισμού.
Για τη διερεύνηση που επιχειρείται εδώ, σημειώνουμε πως ζούμε στην εποχή της
Υπερ-ετερότητας (super-diversity) όπως αποκαλείται από τους ανθρωπολόγους
αλλά και άλλους κοινωνικούς επιστήμονες. Τα εννοιολογικά εργαλεία, τα οποία
χρησιμοποιούνται για εφαρμογή, στην έρευνα καθώς και στην παιδαγωγική
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πρακτική και την πολιτική σφαίρα - είναι βαθιά ριζωμένα στις παραδόσεις των
δυαδικών δομών της πραγματικότητας. Οι κατασκευές αυτές οδηγούν σε έννοιες
όπως μετανάστης ή μη μετανάστης, μονόγλωσσος ή δίγλωσσος, ενσωματωμένος ή
μη ενσωματωμένος… και ούτω καθεξής- κατασκευές που μεταφέρονται εύκολα σε
κατευθυντήριες αρχές για τα πολιτικά πλαίσια των εκπαιδευτικών πολιτικών.
Πολλές έρευνες αναφέρουν ακόμα πως σε αρκετά εκπαιδευτικά συστήματα η
γλωσσική και πολιτιστική πολυμορφία των μαθητών, ακόμα και εκείνων που
δηλώνουν πως φέρουν την εθνική κυρίαρχη ταυτότητα της χώρας, αντιμετωπίζονται
σαν μεμονωμένη περίπτωση ή αγνοούνται. Σύμφωνα με αυτές, οι μεταβαλλόμενες
δημογραφικές και κοινωνικές μεταβλητές αποδεικνύουν (Christensen, G. and
Segeritz, M. 2008) πως οι κοινότητες των μεταναστών γίνονται όλο και πιο ποικίλες,
και δεν συνδέονται πλέον μόνο με χώρες με αποικιακό παρελθόν ή παρόμοιους
ιστορικούς δεσμούς. Ενας Ελληνας μαθητής γεννημένος στην Ελλάδα από μικτό
γάμο, μπορεί να δηλώνει Ελληνοκινέζος, Ελληνοσενεγαλέζος, Ελληνοπακιστανός
κλπ.. Σύντομα λόγω των έντονων μεταναστευτικών ρευμάτων αναμένεται οι
μαθητές μας να δηλώνουν πολλαπλές ταυτότητες. Αναμφισβήτητα πάντως, η
ταυτότητα είναι προσωπική υπόθεση και κανένας δεν μπορεί να εξαναγκάζεται να
διαλέγει ένα στοιχείο της ταυτότητας του σε αποκλεισμό των άλλων.
Το πόρισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης υπογραμμίζει πως οι ευρωπαϊκές
κοινωνίες οφείλουν να αγκαλιάσουν τις συγκείμενες ετερότητες και να δεχτούν πως
ο Ευρωπαίος πολίτης μπορεί να είναι κάποιος με «συνδυασμένες ταυτότητες»
(hyphenated European). Αυτή η επισήμανση θα επιφέρει θετικά αποτελέσματα
μόνο όταν όσοι κατοικούν στην Ευρώπη θα θεωρούνται πολίτες της και θα
συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων
Για τους περισσότερους, η ετερότητα συνδέεται με ανθρώπους άλλου χρώματος και
εθνότητας. Παρά ταύτα, η εξίσωση της ετερότητας μόνο με μαθητές από
μεταναστευτικές ομάδες μπορεί να αποβεί παραπλανητική. Υποκρύπτει άλλες
μακροχρόνιες μορφές της ετερότητας, όπως αυτές που σχετίζονται με το φύλο,
σεξουαλικότητα, θρησκεία, εθνοτική ομάδα και γλώσσα για ομάδες που ιστορικά
διαβιούν εντός του Εθνους-Κράτους. Τα εκπαιδευτικά συστήματα βασίζονται ακόμα
στην εικασία της ομοιογένειας του σχολικού πληθυσμού ως κανόνα. Έτσι ο «άλλος»,
ο «διαφορετικός» μαθητής, εκλαμβάνεται σαν μία προβληματική περίπτωση ή στη
χειρότερη περίπτωση σαν το πρόβλημα της τάξης.
Σε αυτές τις αδυναμίες, κατά την άποψή μας, οφείλεται και η αποτυχία των
εκπαιδευτικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν σε μαθητές δεύτερης ή τρίτης γενιάς
μεταναστών που μεγάλωσαν στις παράλληλες κοινότητες του δυτικού κόσμου.
Στη δική μας προσέγγιση η έννοια της Υπερ-Ετερότητας προσφέρεται για να
κατανοηθεί η ανάμειξη μαθητών με πολλαπλές ταυτότητες και κουλτούρες μέσα
στη τάξη. Η αναγνώριση του θεωρητικού πλαισίου της Υπερ-Ετερότητας ενισχύει τις
δράσεις των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που εστιάζονται στο σεβασμό στη
διαφορά, στις ξεχωριστές αντιλήψεις, στις ιδιαίτερες ταυτότητες, στις διαφορετικές
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κουλτούρες ειδικών κοινωνικών ομάδων (μετανάστες, ρομά, πρόσφυγες), αλλά και
στην ανάγκη της συνύπαρξης και της συνεργασίας. Η έννοια αυτή προτάθηκε
κυρίως από τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Max-Planck του Göttingen, για τη μελέτη
των Θρησκευτικών και Εθνοτικών Ετεροτήτων, Steven Vertovec (Vertovec, 2007).
Ρίχνει φως στις περιπλοκές των πολιτικών κατευθύνσεων όταν δεν γίνεται επαρκώς
κατανοητή η γλωσσική και πολιτιστική κληρονομιά στην κοινωνία και στη
μικροκοινωνία του σχολείου. Επιπλέον διευκολύνει το σχεδιασμό και υλοποίηση
εκπαιδευτικών προγραμμάτων που λαμβάνουν υπόψη και τη θρησκευτική
ετερότητα, ακρογωνιαία λίθο για να αντιμετωπιστεί ο θρησκευτικός
φονταμενταλισμός.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Το αίτημα για περισσότερη δημοκρατία στην εκπαίδευση απαιτεί την επέκταση των
δημοκρατικών πρακτικών, με τη συμβολή της Υπερ-Ετερότητας και της
Πολιτειότητας αναγνωρίζοντας όχι μόνο τις ορατές μειονότητες, αλλά και άλλες
αγνοημένες ταυτότητες και ιστορίες. Όσο εθελοτυφλούμε στη ρητορική του μίσους
και του ρατσισμού και την πλύση εγκεφάλου που υφίστανται οι μαθητές δεν τις
εξαλείφουμε. Αρνούμενοι τη σημασία τους δεν εκτιμούμε σωστά τις επιπτώσεις και
για τους μαθητές οι οποίοι υπόκεινται σε δυσμενείς διακρίσεις, υπονομεύοντας την
ευημερία, την αίσθηση του ανήκειν και το δικαίωμα της μάθησης. Έτσι, για
παράδειγμα, είναι δύσκολο να ενισχυθούν οι προσπάθειες για την αναθεώρηση
προγραμμάτων σπουδών και σχολικών εγχειριδίων με στόχο την απάλειψη
εκφράσεων που συνιστούν διακριτική μεταχείριση.
Ανυψώνοντας παρόμοια εμπόδια, οι μαθητές εκπαιδεύονται ανεπαρκώς. Το
μήνυμα που εκπέμπεται είναι πως τα δικαιώματα και οι ταυτότητες είναι άνευ
σημασίας, και οι μαθητές δεν χρειάζεται να εργαστούν για να ενισχυθεί η
δημοκρατία. Οι μαθητές προσλαμβάνουν πως οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων
στην εκπαίδευση αφορούν παιδιά που ζουν κάπου αλλού, μακριά. Με αυτό τον
τρόπο, αποτυγχάνουν να αναγνωρίσουν ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και η
δημοκρατία επαναπροσδιορίζονται και ανανεώνονται ανάλογα με τις κοινωνικές,
πολιτικές και ιστορικές συνιστώσες αποτελώντας εγγυήσεις απαράβατες για όλους
τους κατοίκους ενός κράτους και ταυτόχρονα της παγκόσμιας κοινότητας.
Σε κάθε περίπτωση η πολιτιστική και θρησκευτική ποικιλομορφία παραμένει αξία
σταθερή, η οποία αφενός μεν ενισχύει τον αμοιβαίο εμπλουτισμό των κοινωνιών
αφετέρου ως ετερότητα αποτελεί κεντρικό παράγοντα για την προώθηση του
αμοιβαίου σεβασμού και της κατανόησης94. Οι νέοι μπορούν να συμβάλουν στην
καταπολέμηση της μισαλλοδοξίας και των διακρίσεων εφόσον εκπαιδευτούν σε
θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο σε νεαρή ηλικία σε συναφή αντικείμενα όπως των
94

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 13/06 για την καταπολέμηση της μισαλλοδοξίας και των διακρίσεων και την
προώθηση του αμοιβαίου σεβασμού και της κατανόησης, παρ. 5,14ο Υπουργικό Συμβούλιο ΟΑΣΕ,
Βρυξέλλες, 4-5 Δεκεμβρίου 2006.
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ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της Δημοκρατικής Πολιτειότητας. Παράλληλα η
ανάπτυξη εθνικών εκπαιδευτικών πολιτικών και στρατηγικών πρέπει να
συμπεριλαμβάνει μέτρα για την κατανόηση των πολιτισμών, εθνοτήτων θρησκειών
ή πεποιθήσεων95. Επιπλέον, είναι απόλυτα αναγκαίο ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο, το
οποίο μεταξύ άλλων να διασφαλίζει τη θωράκιση της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Ενα δημοκρατικό περιβάλλον μάθησης - και η δημοκρατική διαδικασία λήψης
αποφάσεων στο σχολείο εξασφαλίζεται από προγράμματα σπουδών, οργανωτικά
θέματα στο σχολείο δομές και πολιτικές εγγυήσεις των δικαιωμάτων και των
υποχρεώσεων. Επίσης αν οι εκπαιδευτικοί καλούνται να εκπληρώσουν τις
υποχρεώσεις και να ανταποκριθούν στις ευθύνες τους, τότε και τα σχολεία
χρειάζονται να έχουν πιο σαφείς, περισσότερο διευκρινισμένους πολιτικούς
κοινωνικούς στόχους και προσανατολισμούς. Δεν υπάρχει δηλαδή ιδιαίτερος λόγος
για την προετοιμασία των εκπαιδευτικών προς τη δημοκρατική ευαισθητοποίηση,
εάν τα σχολεία παραμένουν γραφειοκρατικοί και αυταρχικοί θεσμοί.
Σε πρακτικό επίπεδο, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που επιδιώκει να εμπλουτιστεί
από τους πολιτισμούς και τις θρησκείες, με βάση πάντα -ας μη το ξεχνάμε-τις
οικουμενικές αξίες του Ελληνισμού, με στόχο την προώθηση της αλληλεγγύης και
της ισότητας, ενδυναμώνει κατάλληλα τους εκπαιδευτικούς του ώστε να νιώσουν
σιγουριά και αυτοπεποίθηση και να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της κρίσης της
Δημοκρατίας. Κατά την άποψή μας, η διεπιστημονικότητα και η σύνδεση των τριών
βαθμίδων της εκπαίδευσης θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για λειτουργήσει
ένα παρόμοιο μοντέλο, σε συσχετισμό με τις επιρροές της παγκοσμιοποίησης στη
λειτουργία τους.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η καταγραφή των εξωσχολικών δραστηριοτήτων
των μαθητών Δημοτικών και Γυμνασίων στην προσπάθεια ερμηνείας των
αποτελεσμάτων Ευ ζην του Ν. Λέσβου για το σχολικό έτος 2012-13. Μελετήθηκαν
744 παιδιά, 380 μαθητές Δημοτικού (194 κορίτσια και 186 αγόρια) και 364 μαθητές
Γυμνασίου (184 κορίτσια και 180 αγόρια). Διαπιστώθηκε ότι το 64,7% των μαθητών
Δημοτικού ασχολείται με αθλητικές δραστηριότητες, ενώ σταδιακά η συμμετοχή
των μαθητών Γυμνασίου σε αθλητικές δραστηριότητες μειώνεται σημαντικά στο
50,8% . Τα αγόρια ασχολούνται περισσότερο σε σχέση με τα κορίτσια με αθλητικές
δραστηριότητες (p<0,001) και διαθέτουν περισσότερο χρόνο σε εβδομαδιαία βάση
σε σχέση με τα κορίτσια (p<0,001), ενώ τα κορίτσια ασχολούνται περισσότερο με
την παρακολούθηση εξωσχολικών φροντιστηριακών μαθημάτων (p<0,002) και
κάποιο μουσικό όργανο (p<0,003) και ζωγραφική (p<0,005). Αφορμή στην
καταγραφή των εξωσχολικών δραστηριοτήτων ήτανε η πρωτιά των νεαρών
μαθητών του νομού με το υψηλότερο ποσοστό σε υπέρβαρα και παχύσαρκα σε
Πανελλαδικό επίπεδο.
Λέξεις
κλειδιά:
εξωσχολικές
δραστηριότητες,
εξωσχολικές
αθλητικές
δραστηριότητες, ελεύθερος χρόνος, μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου.
EΙΣΑΓΩΓΗ
Είναι βέβαιο ότι η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου συμβάλλει στη γενικότερη
ψυχοκοινωνική συγκρότηση των παιδιών. Oι δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου
στην παιδική ηλικία συνδέονται με την ομαλή ανάπτυξη του παιδιού, την
αυτονομία, την καλή διάθεση, τη δυνατότητα επένδυσης και λήψης ικανοποίησης,
καθώς και την ελαχιστοποίηση του στρες. Επίσης, η αξιοποίηση του ελεύθερου
χρόνου μπορεί να επηρεάσει άμεσα αλλά και μακροπρόθεσμα τη σωματική υγεία
των παιδιών (Τσίκουλας Ι, Παύλου Ε, Βλάχου Μ, Τεφλιούδη Ε, Ζαφειρίου Δ,
Βαργιάμη Ε., 2002).
Στη σημερινή πραγματικότητα ο εξωσχολικός διαθέσιμος χρόνος των μαθητών
παρουσιάζεται συχνά υπερβολικά προγραμματισμένος και σε πολλές περιπτώσεις
εμφανίζεται ως συμπληρωματικός χρόνος της σχολικής μάθησης, αποδυναμωμένος
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από το εγγενές χαρακτηριστικό της αυτοδιάθεσης και της επιλογής (Θωΐδης Ι. 2002).
Η ενεργός συμμετοχή των μαθητών σε εξωσχολικές αθλητικές δραστηριότητες
αναψυχής κρίνεται ιδιαίτερα αναγκαία σήμερα σε κάθε ανεπτυγμένη κοινωνία
(Cordes & Ibrahim, 2003). Η εμπλοκή σε ανάλογες δράσεις που έχουν στόχο την
ψυχοπνευματική και συναισθηματική ευρωστία των μαθητών αποτελούν
συμπεριφορές που πρέπει να υιοθετούνται από την παιδική ηλικία ώστε να
παραμένουν δια βίου συνήθειες (Telama, Yang, Laakso, & Viikari, 1997). Παρά το
γεγονός ότι τα οφέλη από την ενασχόληση των μαθητών και μαθητριών με εξωσχολικές αθλητικές δραστηριότητες αναψυχής είναι γνωστά και θετικά, ενίοτε η
προσπάθεια για συμμετοχή συναντά εμπόδια που πρέπει να ξεπερασθούν.
Ως ανασταλτικοί παράγοντες προς την συμμετοχή έχουν ορισθεί «λόγοι που
αναγνωρίζονται από τους ερευνητές, γίνονται αντιληπτοί από τα ίδια τα άτομα και
οι οποίοι αναστέλλουν ή αποτρέπουν την συμμετοχή του ατόμου σε
δραστηριότητες αναψυχής» (Jackson, 1991, σελ. 279). Σύμφωνα με την αντίστοιχη
θεωρία που αναπτύχθηκε από τους Crawford και Godbey (1987) οι ανασταλτικοί
λόγοι μπορούν εννοιολογικά να χωρισθούν σε τρεις κατηγορίες: α) σε
ενδοπροσωπικούς (αρνητικές ατομικές και ψυχολογικές καταστάσεις του ατόμου
έναντι της συμμετοχής, π.χ. χαμηλή αυτο-εκτίμηση, έλλειψη τεχνικής), β) σε
διαπροσωπικούς (το αποτέλεσμα της διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης ανάμεσα στα
άτομα που συμμετέχουν, π.χ. δυσκολία εύρεσης παρέας ή συντρόφου για τη
συμμετοχή σε μία δραστηριότητα αναψυχής) και γ) σε δομικούς (εξωτερικά
εμπόδια τα οποία αναφέρονται ως παρέμβαση ανάμεσα στην προτίμηση του
ατόμου και την τελική συμμετοχή ή μη συμμετοχή του, π.χ. έλλειψη οικονομικών
πόρων ή εγκαταστάσεων).
Οι Alexandris και Carroll (1997) ομαδοποίησαν τους ανασταλτικούς λόγους ως προς
τη συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες σε έξι επί μέρους παράγοντες: α)
έλλειψη χρόνου, β) ατομικοί-ψυχολογικοί, γ) περιορισμένο ενδιαφέρον, δ)
οικονομικά και προβλήματα πρόσβασης, ε) έλλειψη παρέας και στ) έλλειψη
εγκαταστάσεων. Έρευνες που εξέτασαν τους ανασταλτικούς λόγους συμμετοχής
στην ηλικία της εφηβείας, διαπίστωσαν ότι οι αναστολές προς τη συμμετοχή
διαφοροποιούνται μεταξύ μαθητών Γυμνασίου και μαθητών Λυκείου, όπως και
μεταξύ αθλητών και μη αθλητών (McMeeking & Purkayastha, 1995). Οι
μεγαλύτερης ηλικίας μαθητές συμμετείχαν λιγότερο σε αθλητικές δραστηριότητες
(Τοσουνίδης, 2005) και περισσότερο σε οργανωμένες μορφές αθλητικών
δραστηριοτήτων σε σχέση με τους μικρότερους μαθητές (Mota & Esculcas, 2002).
‘Όσον αφορά το φύλο τα κορίτσια αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα εμπόδια από τα
αγόρια αυτής της ηλικίας (Kristjansdottir & Vilhjalmsson, 2001) και σημαντικά
χαμηλότερα επίπεδα αυτοεκτίμησης απ’ ότι τα αγόρια (Raymore, Godbey, &
Crawford, 1994). Επίσης δεδομένα μελέτης καταδεικνύουν ότι η Σχολική Φυσική
Αγωγή, όπως γίνεται σήμερα, δε βελτιώνει τις παραμέτρους που σχετίζονται με την
πρόληψη των Υποκινητικών Παθήσεων και συνεπώς, δεν προάγει τη Δημόσια Υγεία
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αλλά και ούτε συμβάλλει στην ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων, όπως τονίζεται
στο νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής. Οι λόγοι οφείλονται κυρίως στον
ανεπαρκή αριθμό διδακτικών ωρών (Koutedakis & Bouziotas, 2003).

Πίνακας 1.(πηγή: Αποτελέσματα ευζην 2013-2014)
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η καταγραφή και ο προσδιορισμός των
παραγόντων που αναστέλλουν τη συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών των
δημοτικών σχολείων και Γυμνασίων της νήσου Λέσβου σε εξωσχολικές αθλητικές
δραστηριότητες με αφόρμηση τα αποτελέσματα του προγράμματος ευζην για το
Σχολικό Έτος 2013-14 (πίν.1). Η σημασία της έρευνας ήταν σημαντική καθώς η
ενημέρωση των αρμόδιων αρχών και “σημαντικών άλλων” (γονέων, εκπαιδευτικών)
για τους λόγους που αποτρέπουν τους μαθητές και μαθήτριες από τη συμμετοχή σε
εξωσχολικές αθλητικές δράσεις θα διευκόλυνε την δημιουργία στρατηγικών
περιορισμού των εμποδίων και αύξηση της συμμετοχής τους.
ΔΕΙΓΜΑ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Στην έρευνα συμμετείχαν 744 μαθητές και μαθήτριες των δημόσιων Γυμνασίων και
Δημοτικών από την πόλη της Μυτιλήνης. Από το σύνολο των 1815 εγγεγραμμένων
μαθητών επελέγη το 35% του μαθητικού πληθυσμού με αναλογική στρωσιγενή
δειγματοληψία κατά βαθμίδα, σχολείο, τάξη και φύλο. Από αυτούς το 50.2%
(n=378) ήταν κορίτσια και το 49.8% (n=366) ήταν αγόρια. Οι μαθητές Γυμνασίου
ήταν το 48.7% (Ν=364) ενώ οι μαθητές του Δημοτικού ήταν το 51.3% (Ν=380), του
δείγματος. Οι ερωτήσεις που περιελάμβανε το ερωτηματολόγιο αφορούσαν στις
προγραμματισμένες εξωσχολικές δραστηριότητες και στη διάθεση του ελεύθερου
χρόνου των μαθητών. Οι μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν όσον αφορά στο είδος
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αλλά και στην συχνότητα συμμετοχής σε εβδομαδιαία βάση. Η ανάλυση έγινε με
την εφαρμογή του στατιστικού πακέτου του SPSS.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πίνακας 2.
Φύλο
Αγόρια
Κορίτσια
ΣΥΝΟΛΟ
Πίνακας 3.
Ηλικία
Αριθ. μαθητών

κατανομή μαθητών κατά φύλο
Αριθμός παιδιών
ποσοστό (%)
366
49,8
378
50,2
744
100
Κατανομή των μαθητών κατά ηλικία
9
10
11
12
13
14
15
93
95
94 98
124 122 118

Σύνολο: 744

Πίνακας 4. Συμμετοχή μαθητών Δημοτικού σε εξωσχολικές αθλητικές δραστ/τες
Αγόρια
Κορίτσια
Σύνολο
Συμμετέχουν σε
126 (67,7%)
120 (61,8%)
246 (64,8%)
αθλητική δραστηριότητα
Δεν συμμετέχουν σε
60 (32,3)
74 (38,2%)
134 (35,2%)
αθλητική δραστηριότητα
Τα παραπάνω στοιχεία καταδεικνύουν ότι η συμμετοχή των μαθητών Δημοτικού
σε εξωσχολικές αθλητικές δραστηριότητες υπερτερεί στατιστικά σημαντικά
(p<0,001) σε σχέση με τους μαθητές του Γυμνασίου, με ποσοστό 64,8% έναντι
50,8%. Τα αγόρια του Δημοτικού συμμετέχουν σε μεγαλύτερο ποσοστό (67,7%)
έναντι των κοριτσιών (61,8%) δίνοντας στατιστικά σημαντική διαφορά (p<0,005).
Πίνακας 5.
Μέχρι 2 φορές/εβδ
Πάνω από 2 φορές/εβδ

Συχνότητα των συμμετεχόντων μαθητών
Αγόρια: 126
Κορίτσια: 120
36 (28,5%)
90 (67,5%)
90 ( 71,5%)

30 (32,5%)

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα 5, τα αγόρια αφιερώνουν περισσότερο χρόνο
(71,5%) σε εβδομαδιαία βάση σε σχέση με τα κορίτσια (32,5%), στις εξωσχολικές
αθλητικές δραστηριότητες.
Πίνακας 6. Συμμετοχή μαθητών Γυμνασίου σε εξωσχολικές αθλητικές δρασ/τες
Αγόρια
Κορίτσια
Σύνολο
Συμμετέχουν σε
108 (59,9%)
77 (41,9%)
185 (50,8%)
αθλητική δραστηριότητα
Δεν συμμετέχουν σε
72 (40,1)
107 (58,1%)
179 (49,2%)
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Αθλητική δραστηριότητα
Από τον παραπάνω πίνακα (6) φαίνεται ότι το 50,8% των μαθητών του Γυμνασίου
συμμετέχουν σε εξωσχολικές αθλητικές δραστηριότητες, ενώ το 49,2% δεν
συμμετέχουν σε καμία αθλητική δραστηριότητα. Τα αγόρια συμμετέχουν σε
υψηλότερο ποσοστό σε σχέση με τα κορίτσια σε εξωσχολικές αθλητικές
δραστηριότητες (p<0,001).
Πίνακας 7.

Συχνότητα των συμμετεχόντων μαθητών

Μέχρι 2 φορές/εβδ

Αγόρια: 108
31 (28,6%)

Κορίτσια: 77
52 (67,5%)

Πάνω από 2 φορές/εβδ

77 ( 71,4%)

25 (32,5%)

Σχετικά με την συχνότητα των συμμετεχόντων μαθητών, -τριών, στον παραπάνω
πίνακα (7) διαφαίνεται τα αγόρια αφιερώνουν περισσότερο χρόνο σε εβδομαδιαία
βάση (p<0,001) σε σχέση με τα κορίτσια.
Πίνακας 8. Εξωσχολικές δραστηριότητες μαθητών Γυμνασίου που αθλούνται
ΑΓΟΡΙΑ 108
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 77
Μ.0.
Ξένες γλώσσες
44 (40,6%)
40 (52%)
46,2%
Φροντιστήριο
61 (56,4%)
59 (76,6%)
66,5%
Μουσική
20 (18,4%)
26 (33,7%)
26,5%
Τηλεόραση*
14 (13%)
4 (5,2%)
9,1%
Η/Υ
31 (38,6%)
15 (19,5%)
29%
Ζωγραφική
5 (4,2%)
9 (11,7%)
8%
*πλέον των 2 ωρών καθημερινά
Πίνακας 9. Εξωσχολικές δραστ/τητες μαθητών Γυμνασίου που δεν αθλούνται
ΑΓΟΡΙΑ 72
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 107
Μ.Ο.
Ξένες γλώσσες
18 (25%)
26 (24,3 %)
24,7
Φροντιστήριο
32 (44,4%)
52 (48,5%)
46,5%
Μουσική
7 (9,6%)
9 (8,4%)
9%
Τηλεόραση
5 (6,9%)
8 (7,4%)
7,2%
Η/Υ
24 (33,3%)
34 (31,7%)
32%
Ζωγραφική
2 (2,7%)
7 (6,5%)
4,6%
Πίνακας 10. Εξωσχολικές δραστηριότητες μαθητών Δημοτικού που αθλούνται
ΑΓΟΡΙΑ 126
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 120
Μ.Ο
Ξένες γλώσσες
138
126
Φροντιστήριο
6 (4,3%)
6 (4,7%)
5%
Μουσική
14 (11,1%)
37 (38,3%)
24,2%
Τηλεόραση
38 (30,1%)
32 (26,6%)
28,4%
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Η/Υ
Ζωγραφική

9 (7,9%)
5 (4%)

5 (4,4%)
16 (13,3%)

6,2%
8,7%

Πίνακας 11. Εξωσχολικές δραστ/τητες μαθητών Δημοτικού που δεν αθλούνται
ΑΓΟΡΙΑ 60
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 74
ΣΥΝΟΛΟ
Ξένες γλώσσες
48 (80%)
62 (83,7%)
81,9%
Φροντιστήριο
5 (8,3%)
6 (8,1%)
8,2%
Μουσική
3 (5%)
17 (23%)
14%
Τηλεόραση
38 (63,3%)
32 (40,6%)
51,9%
Η/Υ
4 (6,6%)
8 (10,8%)
8,7%
Ζωγραφική
2 (3,3%)
7 (9,4%)
6,4%
Διάφορα σπορ
6 (10%)
21 (28,3%)
19,2%
Πίνακας 12. Δημοφιλία των αθλημάτων επί του συνόλου των μαθητών που
αθλούνται
ΑΓΟΡΙΑ-234
ΚΟΡΙΤΣΙΑ-197
Ποδόσφαιρο
124 (53%)
5 (2%)
Μπάσκετ
52 (22%)
16 (8,1%)
Στίβος
20 (8,5%)
29 (14,6%)
Ταε κβο ντο
21 (8,9%)
20 (10,1%)
Βόλεϊ
4 (1,7%)
28 (19%)
Χορός -Μπαλέτο
4 (1,7%)
52 (26,4%)
Τένις
3 (1,3%)
6 (3%)
Κολύμβηση
5 (2,2%)
5 (2,5%)
Κωπηλασία
8 (3,4%)
6 (3%)
Γυμναστήριο
10 (4,4%)
22 (11,1%)
Συζήτηση – Συμπεράσματα
Τα τελευταία χρόνια έχει αναγνωρισθεί η ζωτική σημασία της φυσικής
δραστηριότητας, καθώς και η αναγκαιότητα της ενεργού συμμετοχής στον
αθλητισμό από μικρή ηλικία και η διατήρησή της δια βίου. Η άσκηση προσφέρει
θετικά αποτελέσματα τόσο στην κινητική, τη γνωστική, τη συναισθηματική
ανάπτυξη, όσο και στην κοινωνικοποίηση του παιδιού. Η καταλληλότερη ηλικία
θεωρείται μεταξύ των 7-10 ετών, τότε που οι συντονιστικές ικανότητες (ισορροπία,
ρυθμός, προσανατολισμός κλπ.) και κινητική επιδεξιότητα όλοι σχεδόν συμφωνούν
ότι αναπτύσσονται περισσότερο όταν εξασκηθούν κατά την παιδική ηλικία με
πολύπλευρα κινητικά ερεθίσματα (Κέλλης, 2014). Ο Joch (1985) μάλιστα τονίζει ότι
η πρώτη παιδική ηλικία (7-10 ετών) είναι ολόκληρη μια ευαίσθητη φάση. Αλλά και
από ψυχοσυναισθηματικής άποψης στη συνέχεια ο προέφηβος αποθαρρύνεται να
εισέλθει μέσω των συλλόγων στα αθλήματα που απαιτούν υψηλό βαθμό
επιδεξιότητας όταν οι συνομήλικοί του με την πρότερη πολυετή ενασχόληση έχουν
αποκτήσει εξαιρετική επιδεξιότητα στο άθλημα. Η πολιτεία, αλλά και τα σχολεία
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πρέπει να ενθαρρύνουν θετικές στάσεις προς οποιαδήποτε μορφή φυσικής
δραστηριότητας, δημιουργώντας ευκαιρίες για την εκμάθηση δραστηριοτήτων και
την εκτέλεση φυσικών δεξιοτήτων, ειδικά εκείνων των οποίων η απόλαυση θα είναι
μακροχρόνια. Ειδικότερα τα σχολεία πρέπει να αναπτύσσουν προγράμματα και
στρατηγικές που θα στοχεύουν στην προώθηση της φυσικής δραστηριότητας και
της υγιεινής διατροφής.
Όπως προκύπτει από τη μελέτη μας, οι δύο στου τρεις μαθητές του Δημοτικού
Σχολείου συμμετέχουν σε εξωσχολικές αθλητικές δραστηριότητες, ενώ σταδιακά
στο Γυμνάσιο η συμμετοχή μειώνεται σημαντικά και συμμετέχουν ο ένας στους
δύο. Αποτελέσματα ερευνών κατέδειξαν στο παρελθόν ότι καθώς αυξάνεται η
ηλικία των μαθητών, τόσο μειώνεται η συμμετοχή τους σε προγράμματα φυσικής
δραστηριότητας, τόσο στο σχολείο όσο και έξω από αυτό (Παπαϊωάννου και
συνεργάτες, 1999; Min-hau et al., 2002; Chatzisarantis et al., 2005). Τα ευρήματα
της παρούσας μελέτης για το ποσοστό συμμετοχής των μαθητών Γυμνασίου
συμπίπτουν με το ποσοστό έρευνας (51,3%) που πραγματοποιήθηκε στην ΑθήναΠειραιά (Γογγάκη, Χριστόδουλος, & Κάτσικας 2004), ενώ σημαντικά χαμηλότερη
(32,5%) ήταν η συμμετοχή των μαθητών στην πόλη της Λειβαδιάς (Δαμιανίδης,
Κουθούρης, & Αλεξανδρής, 2007). Επίσης τα αποτελέσματα επαλήθευσαν
προηγούμενες έρευνες όπου τα αγόρια τόσο του Δημοτικού όσο και του Γυμνασίου
αφιερώνουν σημαντικά περισσότερο χρόνο σε σχέση με τα κορίτσια σε
εβδομαδιαία βάση (Flammer & Schaffner, 2003; Γογγάκη κ.α., 2004). Αντίθετα το
ποσοστό των κοριτσιών είναι ιδιαίτερα μεγαλύτερο όσον αφορά την
παρακολούθηση ξένων γλωσσών και φροντιστηριακών μαθημάτων σε σχέση με το
ποσοστό των αγοριών. Να αναφερθεί ότι αξιοσημείωτος αποτρεπτικός παράγοντας
για τη συμμετοχή των μαθητών της πόλης της Μυτιλήνης σε αθλητικές
δραστηριότητες είναι η αδυναμία προσβασιμότητας σε αθλητικούς χώρους (κλειστά
Γυμναστήρια, σχολικά προπονητήρια) που υπολείπονται σημαντικά και απαιτούνται
για την συνεχόμενη ετήσια φυσική δραστηριότητα σε όλα τα αθλήματα. Όλοι
πρέπει να συμβάλλουν συστηματικά και αποφασιστικά, ώστε να διευκολύνουν τους
μικρούς μαθητές να διαχειριστούν σωστά τον ελεύθερο χρόνο τους, με απώτερο
στόχο την επίτευξη του καλύτερου δυνατού επιπέδου της ψυχοσωματικής τους
υγείας, αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους.
Αυτό είναι δυνατό να αντιμετωπισθεί με προγραμματισμένες αλλά και
συντονισμένες κινήσεις που αφορούν πολύπλευρα την κοινωνία. Συγκεκριμένα α)
τη σύνδεση του σχολικού αθλητισμού με τον εξωσχολικό αθλητισμό με ενέργειες
του Υπουργείου Παιδείας, β) άμεση πρόσβαση των μαθητών σε καθημερινή
απογευματινή βάση στους αθλητικούς σχολικούς χώρους, που παραμένουν
ερμητικά κλειστά γ) τη δημιουργία αθλητικών υποδομών και εγκαταστάσεων από
τους κατά τόπους Ο.Τ.Α σε συνδυασμό με την άμεση εφαρμογή προγραμμάτων
αθλητικών δραστηριοτήτων δ) τη δραστηριοποίηση των εκπαιδευτικών φορέων και
των γονέων για την αλλαγή της στείρας καταστημένης στάσης τους έναντι του
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αθλητισμού, ε) οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που προγραμματίζονται και
εφαρμόζονται πρόχειρα να προσανατολίζονται στην ποιοτικότερη και
ορθολογικότερη αντιμετώπιση του ελεύθερου χρόνου των νεαρών μαθητών,
δίνοντάς τους την ευκαιρία για περισσότερο ανέμελο ή οργανωμένο παιχνίδι.
Συμπερασματικά για να έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα στην υγεία, η καθημερινή
φυσική δραστηριότητα των μαθητών θα πρέπει να προσεγγίζει τα προτεινόμενα
επίπεδα, που είναι τουλάχιστον 60 λεπτά μέτριας έντασης και 30 λεπτά υψηλής
έντασης (Bouziotas, & Koutedakis Y, 2003) σε καθημερινή βάση.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στο χώρο της εκπαίδευσης πραγματοποιούνται συχνά και συνεχώς αλλαγές, κυρίως
σε ό,τι αφορά στην εκπαιδευτική πολιτική. Αναμφισβήτητα, μία από τις βασικότερες
ήταν η καθιέρωση του θεσμού του Σχολικού Συμβούλου (1982), ο οποίος έγινε
ευνοϊκά έως ενθουσιωδώς αποδεκτός από την εκπαιδευτική κοινότητα. Άσχετα με
το αν ο θεσμός στην υπερτριακονταετή πορεία του δικαίωσε τις προσδοκίες που
είχαν δημιουργηθεί, στην εργασία αυτή εξετάζεται η ενάσκηση των καθηκόντων του
Σχολικού Συμβούλου σε σχέση με ένα από τα κυριότερα εγγενή χαρακτηριστικά της
χώρας μας, τη νησιωτικότητα, η οποία, αποδεδειγμένα πλέον, επηρεάζει την άσκηση
οποιασδήποτε πολιτικής σε οποιονδήποτε τομέα και τις ιδιαιτερότητές της
οφείλουμε να τις λαμβάνουμε υπόψη. Παρά την έλλειψη ενιαίας φιλοσοφίας στις
αλλεπάλληλες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, με απορία και λύπη θα διαπιστώσει
κανείς ότι όλες συμπίπτουν στην έλλειψη ή στην αδιαφορία αντιμετώπισης των
ιδιαίτερων εκπαιδευτικών προβλημάτων των νησιωτικών περιοχών. Έτσι, εδώ
παρουσιάζονται: (α) συνοπτικά τα χαρακτηριστικά των νησιωτικών περιοχών σε
σχέση με το εκπαιδευτικό σύστημα και την άσκηση ανάλογης πολιτικής (β) οι
συνέπειες στην εκπαιδευτική διαδικασία και, άρα, τα ειδικά προβλήματα που
αντιμετωπίζει ο Σχολικός Σύμβουλος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του στις
νησιωτικές περιοχές, και (γ) προτάσεις αντιμετώπισης των προαναφερθέντων
προβλημάτων.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στο χώρο της εκπαίδευσης, ιδιαίτερα μετά τη Μεταπολίτευση του 1974,
πραγματοποιούνται συχνά και συνεχώς αλλαγές, κυρίως σε ό,τι αφορά στην
εκπαιδευτική πολιτική. Αναμφισβήτητα, μία από τις βασικότερες ήταν η καθιέρωση
του θεσμού του Σχολικού Συμβούλου (1982), στη θέση του παλαιού Επιθεωρητή -με
την αυταρχικότητα και την αυθαιρεσία που συνήθως τον συνόδευε-, γι’ αυτό και ο
νέος θεσμός έγινε ευνοϊκά έως ενθουσιωδώς αποδεκτός από την εκπαιδευτική
κοινότητα (Χαβιάρας, 2014, 197-198). Άσχετα με το αν ο θεσμός στην
υπερτριακονταετή πορεία του δικαίωσε τις προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί γι’
αυτόν (Κατσιμάνης, 2012, 13-14), στην εργασία αυτή εξετάζεται η ενάσκηση των
καθηκόντων του Σχολικού Συμβούλου σε σχέση με ένα από τα κυριότερα εγγενή
-344-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων

χαρακτηριστικά της χώρας μας, τη νησιωτικότητα, η οποία, αποδεδειγμένα πλέον,
επηρεάζει την άσκηση οποιασδήποτε πολιτικής σε οποιονδήποτε τομέα και τις
ιδιαιτερότητές της οφείλουμε να τις λαμβάνουμε υπόψη (Δαμανάκη). Δεν
νομίζουμε ότι χρειάζεται περαιτέρω θεωρητική αναφορά στους όρους που
προαναφέρθηκαν, καθώς στην εισήγηση αυτή θα επιχειρηθεί μια «πρακτικότερη»
προσέγγιση.
Η παρούσα εργασία είναι προϊόν και μελέτης της –μάλλον φτωχής, πρέπει να
ομολογηθεί- σχετικής βιβλιογραφίας, αλλά και, περισσότερο, προσωπικής
εμπειρίας. Στην ουσία αποτελεί μια κραυγή αγωνίας, ακόμη ελπίζουμε, «εις ώτα
ακουόντων».
Επιβάλλεται να γίνει στο σημείο αυτό μια πολύ συνοπτική αναφορά στα
διαρθρωτικά και διαχρονικά προβλήματα της ελληνικής εκπαίδευσης γενικά (και όχι
αποκλειστικά της εκπαίδευσης στις οικονομικά υστερούσες, συχνά παραμεθόριες,
περιοχές της νησιωτικής Ελλάδας). Τα κυριότερα είναι:
-Η συγκεντρωτική διοικητική δομή του εκπαιδευτικού συστήματος και η
συνακόλουθη απουσία αποκεντρωτικής (περιφερειακής) κουλτούρας.
-Η υποχρηματοδότηση της παιδείας από την πολιτεία.
-Οι συνεχείς αλλαγές και «μεταρρυθμίσεις» (χωρίς προγραμματισμό και μακρόπνοο
όραμα, ως επί το πλείστον του στυλ «ράβε-ξήλωνε») στην εκπαίδευση, που τελικά
δεν οδηγούν πουθενά (Λουλακάκη-Μουρ, 2015).
-Ο μη εποικοδομητικός, έως και αρνητικός, τις τελευταίες δεκαετίες, ρόλος των
συνδικαλιστικών φορέων της εκπαίδευσης.
Η διαπραγμάτευση που ακολουθεί δίνει μεγαλύτερη τοπική έμφαση στο Βόρειο και
το Νότιο Αιγαίο, πολλά από όσα θα αναφερθούν, ωστόσο, έχουν να κάνουν και με
το Ιόνιο και τα νησιά που υπάγονται στην Περιφέρεια του Πειραιά.
ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ
Λυπηρή διαπίστωση: Παρά την έλλειψη ενιαίας φιλοσοφίας, όπως επισημάνθηκε
παραπάνω, στις αλλεπάλληλες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που σε τακτά
διαστήματα επιχειρούνται, με απορία και λύπη κάποιος θα διαπιστώσει ότι όλες
συμπίπτουν στην έλλειψη ή στην αδιαφορία αντιμετώπισης των ιδιαίτερων
εκπαιδευτικών προβλημάτων των νησιωτικών περιοχών, η σημασία των οποίων για
τη μητέρα (ή μήπως τελικά, κατά τον ποιητή, μητριά;) πατρίδα αυξάνεται από το
γεγονός ότι συχνά είναι και παραμεθόριες.
Α. Χαρακτηριστικά των νησιωτικών περιοχών που επηρεάζουν (αρνητικά) την
άσκηση εκπαιδευτικής πολιτικής και το εκπαιδευτικό έργο:
-Αποτελούν αντικειμενικά υστερούσες οικονομικά περιοχές. Η περιφέρειά μας,
αυτή του Βορείου Αιγαίου (προ Καλλικράτη νομοί Λέσβου [Λέσβος, Λήμνος, Άγιος
Ευστράτιος], Χίου (Χίος, Οινούσσες, Ψαρά], Σάμου [Σάμος, Ικαρία, Φούρνοι]),
βρίσκεται ανάμεσα στις πέντε φτωχότερες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ
σε ελάχιστα καλύτερη θέση είναι αυτή του Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδες,
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Δωδεκάνησα), που συμπεριλαμβάνει ωστόσο πολύ περισσότερα μικρά νησιά από
τα τέσσερα προαναφερθέντα (με έντονα γράμματα).
-Οι τοπικές οικονομίες πολλών νησιών εξαρτώνται σχεδόν αποκλειστικά από
συγκεκριμένους λίγους (ή και έναν) τομείς (π.χ. τουρισμός, αλιεία).
-Δυσμενείς συνθήκες πρόσβασης και επικοινωνίας κατά τη χειμερινή περίοδο,
οπότε συχνά συμβαίνουν και πολυήμεροι θαλάσσιοι, και όχι μόνο, αποκλεισμοί.
-Προβλήματα που δημιουργούν τα θαλάσσια ή και τα αεροπορικά δρομολόγια, που
διαμορφώνονται από τις εταιρείες με τρόπο που δεν εξυπηρετεί τις μετακινήσεις
των εκπαιδευτικών.
-Συχνές διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος
-Συχνές διακοπές στη σύνδεση ή μόνιμα με χαμηλή ισχύ σήματος (σύνδεση) ενός
ολόκληρου μικρονησιού με το διαδίκτυο. Χαρακτηριστικά μπορεί να αναφερθεί εδώ
η περίπτωση των Ψαρών.
Β. Συνέπειες των προηγουμένων χαρακτηριστικών (και ταυτόχρονα ειδικότερα
προβλήματα που επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία και, συνακόλουθα, την
επιτέλεση των καθηκόντων του Σχολικού Συμβούλου στις νησιωτικές περιοχές,
ιδιαίτερα στα μικρά νησιά):
-Υποβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης εξαιτίας ανυπαρξίας ή έλλειψης των
σχετικών υποδομών ή του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού (εκπαιδευτικών
όλων των ειδικοτήτων).
-Ύπαρξη νέων, κατά κανόνα νεοδιορίστων, εκπαιδευτικών, με όρεξη για τη δουλειά
τους, αλλά άπειρων, με ανάγκη για επιμόρφωση.
-Αδυναμία συμμετοχής των εκπαιδευτικών στις επιμορφωτικές δραστηριότητες που
συνήθως διοργανώνονται στις πρωτεύουσες των παλαιών νομών / έδρες των
Σχολικών Συμβούλων, ή και στην έδρα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,
για την πρόσβαση στις οποίες χρειάζεται να διαθέσουν μία ή δύο εργάσιμες ημέρες.
-Έντονα παιδαγωγικά προβλήματα: μεγαλύτερο του μέσου όρου ποσοστό
μαθητικής διαρροής (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2007) και πρόωρης σχολικής
εγκατάλειψης (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, 2008), όπως και χαμηλών επιδόσεων, ενώ οι
περιπτώσεις ενδοσχολικής βίας και ρατσισμού που συναντώνται, είναι εύλογα
δυσκολότερο να αντιμετωπισθούν.
-Έλλειψη συμβουλευτικών φορέων για μαθητές που δημιουργούν προβλήματα,
αλλά και για γονείς.
-Απασχόληση σημαντικού μέρους του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού για μεγάλο
μέρος του έτους με τον τουρισμό. Αυτό προκαλεί αρκετές συνέπειες, όπως επιπλέον
αύξηση της μαθητικής διαρροής και ανάγκη «διεθνοποίησης» της τοπικής
εκπαίδευσης (έμφαση στην ξενόγλωσση εκπαίδευση, στοιχειώδης, δυστυχώς,
γλωσσική μόρφωση [στα ελληνικά], δημιουργία ειδικών επιμορφωτικών αναγκών
για το προσωπικό των σχολικών μονάδων [Κατσαρού και Δεδούλη, 2008, 74-82]).
-Έλλειψη ιδιαίτερης πολιτιστικής δραστηριότητας, κάτι που περιορίζει τους
πνευματικούς ορίζοντες των μαθητών.
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Όλα αυτά συνθέτουν, πέρα από κάθε αμφιβολία, ένα ιδιαίτερα δυσμενές
εκπαιδευτικό περιβάλλον.
Γ. Προτάσεις:
Τα όσα προαναφέρθηκαν προκαλούν αναμφίβολα δυσχέρειες στην άσκηση του
υπηρεσιακού εκπαιδευτικού έργου, υπονομεύουν το παιδαγωγικό έργο των
εκπαιδευτικών και τελικά υποβαθμίζουν την ποιότητα της παρεχόμενης
εκπαίδευσης. Σε μικρά νησιά της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου (Χάλκη, Καστελλόριζο)
σημειώθηκαν πρόσφατα κινητοποιήσεις των κατοίκων εξαιτίας των προβλημάτων
αυτών (Σπανός 2013). Πώς θα αντιμετωπισθούν; Θα παραθέσουμε αρχικά
γενικότερες προτάσεις, πάντα όμως σε σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία, η
υιοθέτηση των οποίων, βέβαια, είναι εμφανές ότι διευκολύνει ιδιαίτερα το έργο
του Σχολικού Συμβούλου:
-Παροχή ουσιαστικών κινήτρων στους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, ώστε να
παραμείνουν με ευχαρίστηση στο σχολείο διορισμού τους (π.χ., εκτός από τα
δεδομένα επιπλέον μόρια, θα μπορούσε να τους προσφέρεται επιδότηση πρώτης
κατοικίας ή διαμονής/ενοικίου ή/και δωρεάν διατροφή). Ίσως έτσι θα μπορούσαν
να προσελκυσθούν στα μικρά νησιά και έμπειροι εκπαιδευτικοί. Με όλα αυτά θα
ενισχυόταν πολλαπλά η τοπική κοινωνία.
-Στελέχωση των νησιωτικών σχολικών μονάδων κατά προτεραιότητα με
εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων.
-Εξαίρεση των νησιωτικών εκπαιδευτικών περιφερειών από τα περιοριστικά μέτρα
που σχετίζονται με διορισμούς, υποβαθμίσεις ή καταργήσεις σχολικών μονάδων,
γενικά ό,τι αφορά σε αριθμητικά δεδομένα.
-Προτεραιότητα στην κατασκευή σχολικών κτηρίων, κατά το δυνατόν σε αρμονία με
το φυσικό περιβάλλον.
-Δημιουργία όλων εκείνων των ειδικών υποδομών που καθιστούν πλήρεις τις
σχολικές μονάδες στα διδακτήρια των μικρονησιών: αίθουσες πολλαπλών χρήσεων,
εργαστήρια, βιβλιοθήκες, κλειστά γυμναστήρια κ.τ.ό. (Ας μην ξεχνάμε ότι το σχολείο
μπορεί να αποτελέσει πολιτιστικό πολυχώρο ή/και αθλητική εστία για τους
κατοίκους τους).
-Πλήρης λειτουργία των υποστηρικτικών του έργου της σχολικής μονάδας θεσμών,
όπως η Ενισχυτική Διδασκαλία και η Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη, οι Τάξεις
Υποδοχής κ.α.
-Δημιουργία (και λειτουργία, καθώς η δεύτερη δεν είναι αυτονόητη μετά τη
δημιουργία) υποδομών Τ.Π.Ε. στις απομακρυσμένες περιοχές, όπως και
ηλεκτρονικής πλατφόρμας ασύγχρονης και σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, στοιχεία
που θα διευκόλυναν την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ή ακόμη και την
παράδοση ενός μαθήματος από απόσταση. Η τρέχουσα και συνεχής ανάπτυξη των
Τ.Π.Ε. μπορεί να αποτελέσει αντιστάθμισμα της δυσκολίας πρόσβασης και
επικοινωνίας στα μικρά νησιά.
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-Ενίσχυση των υπαρχουσών δομών ψυχικής υγείας (ΚΕΔΔΥ, Ιατροπαιδαγωγικών
Κέντρων) και δημιουργία νέων.
-Έμφαση, κατά τοπική περίπτωση, στην ξενόγλωσση εκπαίδευση, στον αθλητισμό
(ενίσχυση αθλητικών προγραμμάτων σε επιπολάζοντα ή θαλάσσια αθλήματα) και
στην πληροφορική.
-Προτεραιότητα στην έγκριση ευρωπαϊκών και άλλων αναλόγων προγραμμάτων για
τις σχολικές μονάδες των μικρών νησιών με ποσοστιαία πριμοδότηση των αιτήσεών
τους.
-Προτεραιότητα στη λειτουργία ολοήμερων σχολείων (ακόμη και Γυμνασίων) στα
μικρονήσια.
Οι προηγούμενες προτάσεις μπορούν, με την στο σύνολό τους εφαρμογή (μια και
αρκετές σχετίζονται ή αλληλεπιδρούν μεταξύ τους), να καταστήσουν τα μικρά
νησιά από γκρίζες ζώνες του εκπαιδευτικού χάρτη «Ζώνες Εκπαιδευτικής
Προτεραιότητας», όπως είχε προταθεί παλαιότερα (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, 2008). Θα
πρόκειται για «μια ολιστική προσέγγιση για την εκπαίδευση» (Σπανός, 2013).
Ορθώς, άλλωστε, έχει επισημανθεί ότι σωστή (κοινωνική-εκπαιδευτική) πολιτική
γίνεται όχι με την ισομερή κατανομή των κονδυλίων, αλλά με περισσότερες
παροχές εκεί που υπάρχει πραγματικά ανάγκη (Φραγκουδάκη, 1985). Όσον αφορά
τώρα τον ίδιο το Σχολικό Σύμβουλο, ασφαλώς και μπορούν να διατυπωθούν
προτάσεις που θα διευκολύνουν και θα ενδυναμώσουν το καθοριστικό για την
τόσο ευαίσθητη, όπως είδαμε, εκπαιδευτική διαδικασία στις περιοχές αυτές έργο
του, αυτό της παιδαγωγικής και επιστημονικής καθοδήγησης. Πριν όμως
περάσουμε αναλυτικά και σε αυτές τις προτάσεις, νομίζουμε ότι εδώ είναι η
κατάλληλη θέση για να μας επιτραπεί η κατάθεση μιας προσωπικής εμπειρίας.
Στις αρχές Νοεμβρίου του 2013 επισκεφθήκαμε (οι δυο Σχολικοί Σύμβουλοι που
συντάξαμε την εισήγηση αυτήν) τις Οινούσσες, μικρό νησί ανατολικά της Χίου, το
μεγαλύτερο σε σύμπλεγμα που βρίσκεται πολύ πλησίον της μικρασιατικής ακτής
(απόσταση λιγότερη του ενός μιλίου), με έναν μόνο οικισμό 300 μόνιμων κατοίκων
το χειμώνα, με δύο σχολικές μονάδες στη Δευτεροβάθμια (Γυμνάσιο με Λυκειακές
τάξεις και Επαγγελματικό Λύκειο με Ναυτική Κατεύθυνση), καθώς και δύο στην
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο). Αναχωρήσαμε
Πέμπτη στις 11 π.μ. από το λιμάνι της Χίου με το μικρό φέρρυ-μπότ που κάνει το
καθημερινό δρομολόγιο των εννέα ναυτικών μιλίων (επιστρέφει δε στη Χίο την
επόμενη μέρα το πρωί στις 9 π.μ.) και φθάσαμε στα σχολεία στις 12 το μεσημέρι.
Συναντηθήκαμε με τους εκπαιδευτικούς της ειδικότητάς μας ο καθένας,
επιμορφώσαμε τους διδάσκοντες τις Ερευνητικές Εργασίες και τις Βιωματικές
Δράσεις, πραγματοποιήσαμε από μία δειγματική διδασκαλία, παρείχαμε επιπλέον
επιμορφωτικό υλικό, συνεργαστήκαμε με τους Διευθυντές των Σχολικών μονάδων,
απαντήσαμε σε κάθε ερώτηση και ακούσαμε κάθε προβληματισμό των
συναδέλφων -συχνά άπειρων, αλλά διψασμένων για επιμόρφωση και φλεγομένων
από διάθεση να βελτιώνονται και να προσφέρουν στους μαθητές τους. Στις 2:30
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μ.μ. υπήρχε το δίλημμα: να μείνουμε στο νησί και να επιστρέψουμε στη Χίο την
άλλη ημέρα το πρωί, εφόσον ταξίδευε το πλοιάριο, καθώς μαύρα σύννεφα
μαζεύονταν απειλητικά στον ορίζοντα και ο άνεμος δυνάμωνε προμηνύοντας
καταιγίδα -και πιθανό αποκλεισμό στο νησί, στην Αιγνούσα, όπως την λέμε στη Χίο,
ίσως και επί αρκετές ημέρες. Ή να αναχωρήσουμε εντός πέντε λεπτών με τη
«λάντζα» (είδος μεγάλης βάρκας, φρακτής στο μισό της μήκος), μαζί με λίγους
ακόμη ταλαίπωρους υπαλλήλους του ελληνικού δημοσίου που δεν επιθυμούσαν να
διακινδυνεύσουν αποκλεισμό, για τη Λαγκάδα, παραθαλάσσιο χωριό της Χίου (στην
απέναντι από την Αιγνούσα ακτή, ένα δύσκολο, απ’ ό,τι φαινόταν, θαλάσσιο ταξίδι),
και, βέβαια, με το πρόσθετο άγχος να βρούμε μέσο για να φθάσουμε από εκεί στην
πόλη της Χίου και έδρα μας (απόσταση 17.5 χιλιομέτρων προς νότον). Προτιμήσαμε
τη δεύτερη επιλογή: μετά από ταξίδι μισής ώρας εν μέσω τρικυμίας φθάσαμε στη
Λαγκάδα καταβάλλοντας εννέα ευρώ ο καθένας μας στον καπετάνιο, ο οποίος, αν
και δεν το περιμέναμε, μας έδωσε χειρόγραφη απόδειξη. Η απόδειξη αυτή, λοιπόν,
δεν έγινε δεκτή ως δικαιολογητικό εξόδων όταν τα υποβάλαμε στην Π.Δ.Ε. Β.
Αιγαίου (για να τα εισπράξουμε πολλούς μήνες αργότερα -στην καλύτερη
περίπτωση, όπως όλοι μας γνωρίζουμε…). Η συζήτηση δεν γίνεται, ασφαλώς, για το
ασήμαντο ποσό των εννέα ευρώ. Ωστόσο, πέρα από τη «γνωριμία» του όποιου
ανύποπτου με τις συνθήκες εργασίας των Σχολικών Συμβούλων στις νησιωτικές
περιοχές, εσείς θα περιμένατε από έναν βαρκάρη που δεν κάνει τον ταξιτζή ως
συστηματική εργασία, να διαθέτει κανονικές αποδείξεις, θα περιμένατε, γενικά, ως
Σχολικοί Σύμβουλοι, να χρηματοδοτείτε οι ίδιοι τα ταξίδια σας στα μικρά,
απομακρυσμένα νησάκια της περιφέρειάς σας;
Μετά από αυτήν την κωμικοτραγική ιστοριούλα, μπορούν να παρατεθούν οι
συγκεκριμένες και ρεαλιστικές προτάσεις μας, που αφορούν πλέον άμεσα τους
Σχολικούς Συμβούλους:
-Άμεση παροχή γραμματειακής υποστήριξης και εξοπλισμός με έμψυχο δυναμικό
και άψυχο υλικό αντίστοιχα των γραφείων των Σχολικών Συμβούλων.
-Εξαίρεση των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Βορείου και Νοτίου
Αιγαίου από τους υφιστάμενους οικονομικούς περιορισμούς και άμεση κάλυψη των
εκτός έδρας μετακινήσεων των Σχολικών Συμβούλων στα μικρονήσια (με ξεχωριστό
κωδικό επείγουσας χρήσης). Δεν θεωρούμε ότι τα απαιτούμενα χρήματα είναι τόσο
πολλά, ακόμα και για την τωρινή οικονομική κατάσταση της χώρας μας, και, εν
πάση περιπτώσει, μπορούν να εξοικονομηθούν από τομείς που ακόμα και τώρα
χρηματοδοτούνται υπέρ το δέον.
-Αύξηση των θέσεων των Σχολικών Συμβούλων, τουλάχιστον σε ορισμένες
ειδικότητες, στις δύο νησιωτικές περιφέρειες Β. και Ν. Αιγαίου, ώστε να υπάρχει
αποτελεσματικότερη παιδαγωγική εποπτεία των νησιωτικών περιοχών. Αυτό θα
περιορίσει τα έξοδα των εκτός έδρας μετακινήσεων (αφού οι έδρες των γραφείων
των Σχολικών Συμβούλων θα είναι περισσότερες, άρα πιο κοντά σε συγκεκριμένα
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νησιά) και θα προάγει τις συνθήκες εργασίας των Σχολικών Συμβούλων στις
περιοχές αυτές, οι οποίες επί του παρόντος είναι απαράδεκτες.
-Θέσπιση, ειδικά, θέσεων Σχολικών Συμβούλων Ειδικής Αγωγής σε κάθε νησί που ο
πληθυσμός του υπερβαίνει τους 1000 κατοίκους.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ως αδήριτη ανάγκη η άμεση αύξηση της
κρατικής χρηματοδότησης για την Παιδεία και η διαμόρφωση-ανάπτυξη μιας
πραγματικής περιφερειακής εκπαιδευτικής πολιτικής, η οποία, ούτως ή άλλως, θα
αναβαθμίσει και πολιτιστικά την τοπική κοινωνία στις νησιωτικές περιοχές και θα
αποτελέσει στην ουσία μια οικονομική επένδυση της πολιτείας στα μέρη αυτά, η
οποία είναι απίθανο να μην αποδώσει μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Ας μην
ξεχνάμε την αλληλεπίδραση εκπαίδευσης και τοπικής κοινωνίας (Σπανός, 2013). Ο
Σχολικός Σύμβουλος στις περιοχές μας, από την πλευρά του, καλείται να επιτελέσει
το έργο του κάτω από δυσμενέστατες συνθήκες. Γι΄ αυτό η θέσπιση και η εφαρμογή
από το κράτος, μέσω των αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσεων και πρωτοβουλιών
(και της αύξησης των σχετικών κονδυλίων), των όσων προαναφέρθηκαν θα
διευκολύνει το έργο του και, κυριότατα, θα αναβαθμίσει την ποιότητα της
παρεχόμενης εκπαίδευσης στις νησιωτικές περιοχές και τις εσχατιές της χώρας.
Είναι το λιγότερο που μπορεί να πράξει η συντεταγμένη πολιτεία, όχι τόσο για χάρη
ημών των Σχολικών Συμβούλων, όσο για τους πολίτες της εκείνους που τους
θυμάται και τους υπολογίζει ελάχιστα –κι ας είναι στους μικρούς,
θαλασσοδαρμένους τόπους τους ταγμένοι να «φυλάγουν Θερμοπύλες»…
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Δαμανάκη: www.damanaki.gr (Ιστοσελίδα Επιτρόπου Ε.Ε. Μαρίας Δαμανάκη –
Ενότητα: Ομιλίες/Άρθρα: Νησιωτικότητα).
ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, 2008: Σενάρια Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Ζώνες Εκπαιδευτικής
Προτεραιότητας, τ. 12, Αθήνα.
Κατσαρού [Ελένη] και Δεδούλη [Μαρίνα], 2008: Επιμόρφωση και Αξιολόγηση στο
Χώρο της Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα.
Κατσιμάνης [Κυριάκος], 2012: «Ο θεσμός του Σχολικού Συμβούλου. Από τις μεγάλες
προσδοκίες στην απαξίωση», Φιλολογική 118, 13-17.
Λουλακάκη-Μουρ [Ειρήνη], 2015: «Εκπαιδευτική φιλοσοφία και εκπαιδευτική
πολιτική: επείγουσα ανάγκη για ευθυγράμμιση», εφ. Το Βήμα, 28/01
(ηλεκτρονική έκδοση).
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2007: Έρευνα για τη μαθητική διαρροή κατά γεωγραφική
περιφέρεια, Αθήνα.
Σπανός [Πέτρος], 2013: «Εκπαίδευση και νησιωτικότητα», εφ. Η Ροδιακή, 26/10
(ηλεκτρονική έκδοση).
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Φραγκουδάκη [Άννα], 1985: Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, εκδ. Οδυσσέας,
Αθήνα.
Χαβιάρας [Νίκος Κ.], 2014: «Ποιοι φοβούνται την αξιολόγηση;», Φιλολογική Χίος 11,
197-203.
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Μια καινοτόμα πρόταση για την πρόληψη και αντιμετώπιση της
σχολικής βίας στην Α/θμια Εκπαίδευση: Σχολική διαμεσολάβηση
Χατζηνικολάου Σοφία
Δρ. Σχολική Σύμβουλος Π.Ε
agogilove@gmail.com
Ηλιάδου Nικολέττα
Παιδαγωγός
agogilove@gmail.com
Παπαδέλη Χρύσα
Δρ. Οδοντιατρικής, εκπαιδευτικός
agogilove@gmail.com
Περίληψη
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ο σχεδιασμός και η γενική εφαρμογή της
εκπαιδευτικής πολιτικής που αφορά την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής
βίας με τη Σχολική Διαμεσολάβηση στα Δημοτικά Σχολεία της 2ης Περιφέρειας
Καβάλας στους μαθητές των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων. Συγκεκριμένα, θα αναλυθούν και θα
συγκριθούν οι φάσεις για την πραγματοποίηση και την αποτελεσματικότητα του
προγράμματος της «Σχολικής Διαμεσολάβησης» σε σύγκριση με την κατάσταση που
επικρατούσε πριν την εφαρμογή του αναφορικά με την αντιμετώπιση (πρόληψη,
διαχείριση και επίλυση) συγκρουσιακών καταστάσεων.
Λέξεις - κλειδιά: Σχολική διαμεσολάβηση, Διαμεσολάβηση συνομηλίκων, σχολική
βία, Πρωτόκολλο Ειρηνικής Επίλυσης Διαφορών.
Εισαγωγή
Η έξαρση των συγκρούσεων, των εντάσεων και της επιθετικής και παραβατικής
συμπεριφοράς στο σχολικό χώρο αποτελεί μια από τις αρνητικές όψεις της
καθημερινότητας του σχολείου για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.
Ένας νέος τρόπος πρόληψης και διαχείρισης περιστατικών βίας και εκφοβισμού στο
σχολικό περιβάλλον είναι η «Σχολική Διαμεσολάβηση» η οποία προσφέρει στους
μαθητές μια εναλλακτική επιλογή έναντι της βίας και της επιθετικότητας σε ένα
δημοκρατικό πλαίσιο υπευθυνότητας και σεβασμού.
Η σχολική διαμεσολάβηση ξεκίνησε στην Αμερική και τον Καναδά τη δεκαετία του
1990, βασισμένη στη θεωρία της επανορθωτικής δικαιοσύνης και σε τεχνικές
επίλυσης συγκρούσεων με συμμετοχή των ίδιων των εμπλεκόμενων. Στην Ελλάδα
ξεκίνησαν σχετικές εφαρμογές σε σχολεία την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα
(Ελληνικό Κέντρο Κοινωνικής Διαμεσολάβησης, 2010), όμως ο θεσμός προβλέπεται
ήδη στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Καταστάσεως Δικαστικών
Λειτουργών (ν. 1756/1988), κατά τον οποίο (άρθρο 2§4 περ. α) ο εισαγγελέας
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πρωτοδικών «έχει δικαίωμα να συνιστά σε όσους φιλονικούν … να επιδιώξουν την
ειρηνική επίλυση της διαφοράς τους» (Κουράκης, 2011).
Το Υπουργείο Παιδείας, ύστερα από εισήγηση του Συνηγόρου του Παιδιού, εξέδωσε
εγκύκλιο (18890/Γ2 2011) για τα θέματα της πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας
μεταξύ μαθητών, στην οποία περιλαμβάνεται αναφορά στη δυνατότητα
δημιουργίας ομάδων διαμεσολαβητών μαθητών από εκπαιδευτικούς. Επίσης,
προχώρησε σε ένα πολύ θετικό βήμα δημιουργώντας το Παρατηρητήριο για την
Ενδοσχολική Βία στην Α/θμια & Β/θμια Εκπ/ση ώστε να γίνεται μια συστηματική
καταγραφή των περιστατικών βίας και να οργανωθεί μια πολιτική αντιμετώπισης.
Η εφαρμογή της σχολικής διαμεσολάβησης σε σχολεία του εξωτερικού αλλά και σε
λίγα σχολεία της Ελλάδας (π.χ. Δημ. Σχ. Αρμένων Ρεθύμνου, 2ο Γυμνάσιο
Ασπροπύργου, 3ο Γυμνάσιο Νεάπολης Θεσ/νίκης, 14ο Γυμνάσιο Λάρισας) είχε ως
αποτέλεσμα τη θεαματική μείωση των βίαιων συμπεριφορών των μαθητών και τη
βελτίωση της επικοινωνίας και της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων (Η
Καθημερινή 2009. Θάνος, κ.ά, 2011). Σήμερα, ειδικοί επιστήμονες αλλά και
θεσμικοί φορείς προτείνουν τη διαμεσολάβηση ως τον αποτελεσματικότερο τρόπο
αντιμετώπισης της παραβατικής συμπεριφοράς στο σχολείο αλλά και στην κοινωνία
(Χηνάς & Χρυσαφίδης, 2000. Ονησιφόρου, 2003. Δίκτυο για τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα και την Εκπαίδευση, 2007).
Σχολική Διαμεσολάβηση: Ορισμός της έννοιας
Η σχολική διαμεσολάβηση (school-based mediation) ή διαμεσολάβηση
συνομηλίκων (peer mediation) ορίζεται ως «η διαδικασία ειρηνικής επίλυσης μιας
σύγκρουσης, στο πλαίσιο της σχολικής ζωής, μεταξύ δύο ή περισσοτέρων
διαφωνούντων μαθητών με τη βοήθεια ενός τρίτου και ουδέτερου μαθητήδιαμεσολαβητή, μέσα από μια δομημένη διαδικασία στρατηγικών αντιβίας με σαφή
όρια, ενεργητική συμμετοχή και άμεση επικοινωνία των μερών και με σκοπό μια
εποικοδομητική επίλυση της διαφωνίας» (Αρτινοπούλου, 2010). Πρόκειται για μια
εναλλακτική πρακτική που αντικαθιστά το πειθαρχικό σύστημα τιμωρίας.
Η σχολική διαμεσολάβηση «ανήκει στο φάσμα των μορφών επίλυσης των
συγκρούσεων (conflict resolution) οι οποίες επιδιώκουν την όσο το δυνατό
μεγαλύτερη ικανοποίηση των διαφωνούντων μέσα από ένα δίκαιο αποτέλεσμα»
(Cameron, 2005). Ανήκει στην κατηγορία των μορφών «αποκαταστατικής
δικαιοσύνης» και «παρέχει μια οικειοθελή ευκαιρία τόσο στο θύτη, όσο και στο
θύμα να αποκαταστήσουν τις μεταξύ τους σχέσεις. Ουσιαστικά δίνεται η ευκαιρία
στο θύτη να επανορθώσει το κακό που προκάλεσε στο θύμα» (Mirsky, 2003,
Gavrielides, 2007).
Διατύπωση του προβλήματος
Η σχολική βία και ο σχολικός εκφοβισμός αποτελούν τις τελευταίες δεκαετίες ένα
από τα σημαντικότερα θέματα που απασχολούν τις υπηρεσίες των Υπουργείων
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παιδείας των χωρών και γενικά όσους δραστηριοποιούνται στο χώρο της
εκπαίδευσης και αναγνωρίζεται πια όχι μόνο ως πρόβλημα της εκπαίδευσης, αλλά
της ψυχικής υγείας και της κοινωνίας συνολικότερα, αφού επηρεάζει μακροχρόνια
την εγκληματικότητα και τη βία.
Η σχολική βία είναι η εσκεμμένη, απρόκλητη, συστηματική και επαναλαμβανόμενη
βία ή επιθετική συμπεριφορά με σκοπό την επιβολή βούλησης, την κυριαρχία και
την πρόκληση σωματικού και ψυχικού πόνου από ένα πιο δυνατό άτομο ή ομάδα
ατόμων σε ένα λιγότερο δυνατό άτομο, εντός και εκτός του σχολείου. Τον κεντρικό
άξονα της βίας και του εκφοβισμού τον συνθέτουν δύο στοιχεία: η δύναμη, η ισχύς
ή εξουσία του εκφοβιστή και το «ευάλωτο» του θύματος. Πρόκειται ουσιαστικά για
μια ανισσόροπη κατανομή δύναμης και εξουσίας, στο πλαίσιο του σχολείου.
Οι κυριότερες μορφές βίας και εκφοβισμού που παρατηρούνται στα σχολεία,
κατηγοριοποιούνται ως εξής: α) Σωματική βία, β) Λεκτική βία, γ) Ψυχολογική
/συναισθηματική βία και δ) Καταστροφική βία.
Η πιο συχνή μορφή σχολικής βίας, σύμφωνα με τα ερευνητικά πορίσματα είναι η
λεκτική βία. Τα αγόρια συνήθως χρησιμοποιούν γενικότερα πιο άμεσες μορφές βίας
και κυρίως σωματική βία, ενώ τα κορίτσια χρησιμοποιούν έμμεσες μορφές λεκτικής
και ψυχολογικής / συναισθηματικής βίας. Επίσης, αναφέρεται ότι τα αγόρια
θυματοποιούνται κυρίως από συνομήλικα αγόρια, ενώ τα κορίτσια
θυματοποιούνται από συνομήλικα αγόρια και κορίτσια (Αρτινοπούλου, 2011). Οι
πράξεις ή οι συμπεριφορές εκφοβισμού συνήθως εκδηλώνονται σε χώρους του
σχολείου όπου δεν υπάρχει επίβλεψη (αυλή ή έξω από το σχολείο). Και για αυτό
προτείνεται από το Συνήγορο του Παιδιού (Συνήγορος του Παιδιού, 18890/Γ2 2011)
«η ενίσχυση του ρόλου των μαθητών στη διαδικασία επίλυσης συγκρούσεων,
ενδεχόμενα μέσα από τη δημιουργία ομάδων φιλίας ή διαμεσολάβησης….».
Στις περισσότερες περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί δεν γνωρίζουν πώς να
αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά φαινόμενα σχολικής βίας, αφού δεν έχουν
εκπαιδευτεί στη διαχείριση καταστάσεων σύγκρουσης, με αποτέλεσμα να
εκφράζουν συχνά ακατάλληλες αντιδράσεις προς τους μαθητές, όπως: επιθετικές
αντιδράσεις, μη ρεαλιστικές προσδοκίες, αρνητική διάθεση, προκατειλημμένες
συμπεριφορές προς τους ταραξίες. Όλα αυτά έχουν συχνά ως αποτέλεσμα οι
συγκρούσεις είτε να μην επιλύονται, είτε να επιλύονται με ακατάλληλους τρόπους.
Το θεσμικό πλαίσιο της διαμεσολάβησης στο σχολικό περιβάλλον με την ενεργό
συμμετοχή των μαθητών, η «διαμεσολάβηση συνομηλίκων» (peer mediation)
υποστηρίζεται από εθνικές και περιφερειακές πολιτικές των ευρωπαϊκών κρατών
μελών, αλλά και των διεθνών οργανισμών (Συμβούλιο της Ευρώπης 2001, 2002).
Συγκεκριμένα αναφέρεται μεταξύ άλλων για την εκπαίδευση, ότι «η χρήση της
διαμεσολάβησης θα πρέπει να ενθαρρυνθεί στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ειδικά
όταν παρέχεται από τα ίδια τα παιδιά…». Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την
Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης (European Commission for the Efficiency of
Justice, 2007) και το Συμβούλιο της Ευρώπης (European Forum for Restorative
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Justice, 2008) επισημαίνουν ότι «η διαμεσολάβηση θα πρέπει να
συμπεριλαμβάνονται στο εθνικό σχολικό πρόγραμμα».
Η σχολική διαμεσολάβηση αποτελεί την ενδυνάμωση του αισθήματος ασφαλείας
στο σχολείο. Η αποτελεσματική πρόληψη της βίας είναι δείκτης πολιτισμού,
δημοκρατίας και αλληλεγγύης.
Εφαρμογή του προγράμματος «Σχολικής διαμεσολάβησης» ή προγράμματος
ειρηνοποιών (Peacemaker program)
H γενική εφαρμογή του προγράμματος «Σχολικής διαμεσολάβησης» έλαβε χώρα
στο τελευταίο τρίμηνο του έτους του διδακτικού έτους 2013-2014 με τους μαθητές
της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης 14 Δημοτικών Σχολείων, της 2ης Εκπ/κής Περιφέρειας του
Νομού Καβάλας.
Στην πρώτη φάση πραγματοποιήθηκε η ενημέρωση του Διευθυντή και του
συλλόγου διδασκόντων του σχολείου ύστερα από επίσκεψη της Σχολικής
Συμβούλου σε κάθε σχολείο για τη σπουδαιότητα του προγράμματος Σχολικής
διαμεσολάβησης.
Στη δεύτερη φάση ξεκίνησε η διαδικασία υλοποίησης με την επιμόρφωση των 176
εκπαιδευτικών. Όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων (συμπεριλαμβανομένων των
εκπαιδευτικών ειδικοτήτων) επιμορφώθηκαν βιωματικά στους παρακάτω τομείς
της «Σχολικής διαμεσολάβησης»: α) Το θεσμικό πλαίσιο και οι βασικές αρχές της
κοινωνικής διαμεσολάβησης, β) Επιλογή και δεξιότητες του διαμεσολαβητή, γ)
Εκπαίδευση των μαθητών στη διαμεσολάβηση, δ) Η διαδικασία και οι τεχνικές και
το Πρωτόκολλο Ειρηνικής Επίλυσης Διαφορών. Η επιμόρφωση έλαβε χώρα στο
τέλος του Β΄ τριμήνου του σχολικού έτους 2013-2014, σε τρεις επιμορφωτικές
συναντήσεις εκτός σχολικού ωραρίου. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών θεωρείται
ως μια σημαντική επένδυση, εντάσσεται στο πλαίσιο της δια βίου εκπαίδευσης και
παίρνει το χαρακτήρα της προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης.
Στην τρίτη φάση πραγματοποιήθηκε η εκπαίδευση των μαθητών –
διαμεσολαβητών, οι οποίοι ανέλαβαν αυτό το ρόλο εθελοντικά (Μαλικιώση &
Λοίζου, 2001). Η ψυχολόγος από τη Διεύθυνση Π.Ε. Καβάλας αφού ενημερώθηκε
και εκπαιδεύτηκε από τη Σχολική Σύμβουλο και σε συνεργασία με τους
εκπαιδευτικούς των Ε΄και ΣΤ΄ τάξεων οργάνωσαν και δόμησαν την κοινωνική ομάδα
των μαθητών, ώστε τα μέλη της να μπορέσουν να συνεργαστούν και να
συνυπάρξουν ουσιαστικά. Η ψυχολόγος εκπαίδευσε στο σχολείο, κατά τη διάρκεια
της Ευέλικτης Ζώνης σε τρεις δίωρες συναντήσεις, τους μαθητές-διαμεσολαβητές
τόσο σε θεωρητικά όσο και σε πρακτικά ζητήματα και τους επέτρεψε να
εξασκηθούν βιωματικά μέσα από εικονικές διαμεσολαβήσεις. Για την ένταξη του
μαθητικού πληθυσμού στην εφαρμογή του προγράμματος της Διαμεσολάβησης
προηγήθηκαν ομαδικές δραστηριότητες που αποσκοπούσαν στην καλλιέργεια των
παρακάτω αρχών σχετικών με τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, σύμφωνα με τον
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Οργανισμό για την Επίλυση Συγκρούσεων (Association for Conflict Resolution,
2007):
α) Παρουσίαση του ρόλου της διαμεσολάβησης (το πλαίσιο, το ρόλο, τα όρια των
διαμεσολαβητών). Αναλύθηκαν οι αρχές και οι κανόνες ειρηνικής επίλυσης
διαφορών όπως εθελοντισμός, εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια , σεβασμός,
ισότητα και ουδετερότητα και ανάπτυξη αξιοπιστίας.
β) Ανάπτυξη επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων του διαμεσολαβητή:
- Επικοινωνιακές δεξιότητες: μη-λεκτική επικοινωνία, ρόλος αποτελεσματικής
επικοινωνίας, σωστή στρατηγική ερωτήσεων (χρήση ανοιχτών ερωτήσεων), τεχνική
ουδέτερης ομιλίας και περίληψης (παράφραση, θετική αναπλαισίωση, κλπ.).
Κοινωνικές
δεξιότητες:
Ενεργητική
ακρόαση:
«καλός
ακροατής»,
ανάπτυξη ενσυναίσθησης, τις εμπειρίες και τη συμπεριφορά των διαφωνούντων,
έκφραση και διαχείριση αναγκών και συναισθημάτων, διαχείριση θυμού, ευκρίνεια
και σαφήνεια στα λεγόμενα του και στη συμπεριφορά, έλλειψη επιθετικότητας και
αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων όπου ο διαμεσολαβητής αποφεύγει την
ανάληψη υποθέσεων στις οποίες συνδέεται με προσωπική σχέση (π.χ. φίλοι,
συγγενείς με παραπομπή τους διαφωνούντες σε άλλο διαμεσολαβητή), ώστε η
σύγκρουση να προκαλεί μια κατάσταση μεροληψίας.
Σημαντική παράμετρος για την εφαρμογή ενός προγράμματος σχολικής
διαμεσολάβησης, είναι τα κριτήρια που αναπτύξαμε παραπάνω αλλά και η
διαδικασία της επιλογής των μαθητών που θα εκπαιδευτούν. Στο σύνολό τους, τρεις
είναι οι βασικοί τρόποι επιλογής των διαμεσολαβητών: α) αυτό-πρόταση, δηλαδή
εθελοντική προσφορά του μαθητή, β) επιλογή από τους συνομηλίκους, δηλαδή
ψηφοφορία για την ανάδειξη των διαμεσολαβητών και γ) επιλογή από τους
εκπαιδευτικούς των μαθητών που θεωρούν ότι πληρούν τα κριτήρια. Η διαδικασία
επιλογής μπορεί να συνδυάζει δύο ή όλους τους τρόπους. Επιπλέον, σημαντική
είναι η συνεργασία με τους γονείς και η αποδοχή τους στη συμμετοχή του παιδιού
στο πρόγραμμα. Για να είναι διακριτοί κατά την άσκηση των καθηκόντων τους κατά
τη διάρκεια των διαλειμμάτων, οι διαμεσολαβητές φορούσαν ένα διακριτικό όπως
π.χ. κόκκινα καπελάκια, μπλούζες, σήματα κλπ.
Οι σχολικοί διαμεσολαβητές ήταν πάντα δύο και κάθε δύο μέρες άλλαζαν. Οι αρχές
της Σχολικής Διαμεσολάβησης και τα ονόματα των Σχολικών διαμεσολαβητών ήταν
αναρτημένα σε εμφανές σημείο στο σχολείο και όλοι οι μαθητές του σχολείου,
όπως και οι γονείς ενημερώθηκαν για τη διαδικασία από την εκπαιδευτικό της
τάξης. Οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί παρακολουθούσαν
διακριτικά τη
διαδικασία και κατέγραφαν τις παρατηρήσεις τους.
Στην τέταρτη φάση όταν προέκυπτε επεισόδιο σύγκρουσης μεταξύ συμμαθητών, οι
διαμεσολαβητές ακολουθούσαν τις παρακάτω ενέργειες (Αρτινοπούλου, 2001.
Πρβλ. http://humanrights-edu-cy.org):
α) υπενθύμιζαν το ρόλο τους στους συμμετέχοντες, εξασφάλιζαν τη δέσμευσή τους
για εμπιστευτικότητα και ειλικρίνεια
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β)οι δυο πλευρές συστήνονται, ανέφεραν την ιστορία τους και εξέφραζαν τα
συναισθήματά τους σχετικά με την κατάσταση
γ) περιέγραφε ο καθένας την ιστορία του άλλου
δ) οι διαμεσολαβητές κάνουν περίληψη των ιστοριών με τρόπο που να δείχνει ότι
έχουν καταλάβει την κατάσταση και τα γεγονότα. Οι δυο πλευρές επαληθεύουν.
ε) Στη συνέχεια θέτουν τέσσερα ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν ώστε
οι διαφωνούντες να καταλήξουν σε συμφωνία: “ποιο είναι το πρόβλημα”, “πώς
νιώθεις γι’ αυτό”, “τι θα ήθελες να γίνει”, “τι μπορεί πραγματικά να γίνει”.
στ) Με τη βοήθεια των διαμεσολαβητών οι δύο πλευρές επικεντρώνουν τα κοινά
σημεία, στη βάση των οποίων ξεκινά η διαδικασία της διαπραγμάτευσης.
ζ) Ρωτούν αν οι δυο πλευρές έχουν να προτείνουν κάποιες λύσεις στη διαφωνία
τους, κοινά αποδεκτές. Οι συμμετέχοντες αξιολογούν τα θετικά και τα αρνητικά των
προτεινόμενων λύσεων και επιλέγουν αυτή που εξυπηρετεί στο μέγιστο βαθμό και
τις δύο πλευρές.
η) Μαζί με τη λύση επιλέγεται και μια καλή εναλλακτική της με σκοπό να
καταλάβουν οι διαφωνούντες ότι στις διαφωνίες δεν υπάρχουν μονόδρομοι.
θ) Επαναλαμβάνουν τη συμφωνία προκειμένου να επαληθευτεί και από τις δυο
πλευρές κι εξασφαλίζουν πως όλοι μίλησαν χωρίς να φοβούνται.
ι) Οι συμμετέχοντες συμφωνούν γραπτά στη λύση που αποφασίζουν σε ένα
ημερολόγιο καταγραφής (Πρωτόκολλο Ειρηνικής Επίλυσης Διαφορών) όπου
κατέγραφαν την περίληψη του περιστατικού και κάποια στοιχεία (ημερομηνία,
ονόματα των σχολικών διαμεσολαβητών, ονόματα και τάξεις των διαπλεκόμενων
παιδιών και στο τέλος οι υπογραφές όλων) και δεσμεύονται στη διατήρησή της.
Είναι ανοιχτό σε εμπλουτισμό και με άλλες προτάσεις που μπορούν να προκύψουν.
Επιπλέον, συμφωνούσαν σε μια μελλοντική συνάντηση ανατροφοδότησης.
Η διαμεσολάβηση ως διαδικασία έχει άμεσο, κατά βάση «πρακτικό» χαρακτήρα και
μπορεί να εφαρμοστεί καθολικά σε ολόκληρο το σχολείο ακόμη και σε πλαίσιο
σχολικής τάξης. Στην ουσία περιλαμβάνει ένα σύνολο ευέλικτων προσεγγίσεων,
ώστε να προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε σχολικού περιβάλλοντος. Έτσι
αντιμετωπίζονται ακόμα και τα μικρά παράπονα των μαθητών, που δεν αποτελούν
κατ’ ανάγκη συγκρούσεις, παρεμβαίνοντας σε προληπτικό στάδιο.
Η διαμεσολάβηση στο σχολείο συμβάλλει στην προώθηση του διαλόγου και της
ειρηνικής επίλυσης των διαφορών σε κλίμα δημοκρατίας και ισότητας και επιδιώκει
τη μείωση – ή ακόμα και κατάργηση των τιμωριών – οι οποίες οδηγούν στην
απόρριψη των μαθητών (Θάνος, κ.ά, 2011).
Σκοπός και σπουδαιότητα του προγράμματος
Βασικός στόχος της εφαρμογής του συγκεκριμένου προγράμματος είναι να
αναπτυχθούν αντισταθμιστικές δράσεις από την εφαρμογή του προγράμματος
«Σχολικής Διαμεσολάβησης» με σκοπό τη πρόληψη, διαχείριση και επίλυση
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συγκρουσιακών καταστάσεων στο σχολείο μέσα από την εκπαίδευση
εξειδικευμένων επικοινωνιακών δεξιοτήτων.
Έρευνες αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας προγραμμάτων «Σχολικής
Διαμεσολάβησης» στην ελληνική Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
αναφέρονται ελάχιστες στην βιβλιογραφία (Θάνος, κ.ά, 2011. Γιαννάτου, 2011).
Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος θα
μπορούσαν να έχουν εποικοδομητική συμβολή στη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής
και την εφαρμογή στρατηγικών αντιβίας σε ένα δημοκρατικό πλαίσιο
υπευθυνότητας και σεβασμού μεταξύ των μαθητών.
Αξιολόγηση του προγράμματος από τους μέντορες εκπαιδευτικούς
Ως ερευνητικά εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν το προσωπικό ημερολόγιο του/της
εκπαιδευτικού, στο οποίο κατέγραφε κάθε φορά σχόλια από την εμπειρία τους στο
περιστατικό όταν ήταν εφημερία. Εξετάστηκαν δηλαδή τα κείμενα των
εκπαιδευτικών ως αναπαραστάσεις των κοινωνικών γεγονότων που συνέβησαν στη
διάρκεια του προγράμματος. Τα δεδομένα έτυχαν επεξεργασίας με τη μέθοδο της
ανάλυσης περιεχομένου (Krippendorff, 2004. Cohen et al., 2008). Στο λόγο των
κειμένων τα γεγονότα αυτά ήταν αναπλαισιωμένα σε σχέση με τις διαδικασίες, τους
συμμετέχοντες και τις περιστάσεις που παρατήρησε ο/η εκπαιδευτικός.
Μέσα από τις τελικές εκθέσεις των εκπαιδευτικών προσπαθήσαμε να
διερευνήσουμε την αποτελεσματικότητα των Σχολικών Διαμεσολαβητών σε
περιστατικά βίας και εκφοβισμού, το βαθμό ικανοποίησης τους από την εφαρμογή
του προγράμματος ενόψει της πρόληψης φαινομένων βίας και εκφοβισμού στο
σχολείο και τελικά την επιθυμία τους για συνέχιση ή μη του προγράμματος την
επόμενη σχολική χρονιά.
Στην πλειοψηφία τους οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι «οι Σχολικοί
Διαμεσολαβητές δίνουν σε μεγάλο βαθμό αποτελεσματικές λύσεις σε τσακωμούς
ανάμεσα στους μαθητές». Επίσης δήλωσαν ότι «είναι πολύ ικανοποιημένοι από την
εφαρμογή του προγράμματος των Σχολικών Διαμεσολαβητών στην πρόληψη της
βίας στο σχολείο». Τέλος, οι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν, σε συντριπτική πλειοψηφία
(93%) την επιθυμία να συνεχιστεί το πρόγραμμα και την επόμενη σχολική χρονιά.
Ένα μικρό ποσοστό (7%) είχε αντίθετη άποψη.
Οι εκπαιδευτικοί των σχολείων των Ε΄και Στ΄Τάξεων που ανέλαβαν ρόλο μέντορα
για τους μαθητές-διαμεσολαβητές υπέβαλαν στο τέλος του προγράμματος τις
παρατηρήσεις τους μέσω μιας έκθεσης αξιολόγησης. Παρακάτω παρατίθενται
ενδεικτικά αποσπάσματα από τα σχόλια που επιβεβαιώνουν την
αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού ρόλου του προγράμματος.
Απόσπασμα από την Έκθεση αξιολόγησης του Δημ. Σχολείου Φιλίππων: «Οι
διαμεσολαβητές ήταν μια ανθρώπινη ασπίδα στην αυλή του σχολείου, το οποίο
αναπτυσσόταν με την εμπειρία που αποκτούσε και την αξιολόγηση που δεχόταν. Το
πρόγραμμα βοήθησε τα παιδιά να αντιληφθούν τι είχαν κάνει σωστά και τι λάθος
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και τι θα έπρεπε να διορθώσουν. Τα αποτελέσματα στη σχολική μονάδα ήταν
εμφανή στην ειρηνική επίλυση των διαφορών από τις πρώτες εβδομάδες. Η σχολική
διαμεσολάβηση ας μας κάνει να σκεφτούμε την εφαρμογή διαμεσολάβησης σε
συγκρούσεις στην ίδια την κοινωνία των ενηλίκων…..».
Απόσπασμα από το 18ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας: «…. Υπήρξαν αρκετές φορές
όπου μαθητές σκηνοθετούσαν μια κατάσταση, όμως αυτό γινόταν γρήγορα
αντιληπτό από τους Διαμεσολαβητές και δεν δινόταν συνέχεια. Το όλο πρόγραμμα
έδωσε την ευκαιρία στους εμπλεκόμενους να δουν κι έναν άλλο τρόπο σκέψης, να
αναγνωρίζουν τα λάθη τους και να μην επιμένουν στο πόσο «δίκαιο» έχουν, αλλά να
επιζητούν κοινές λύσεις. Υπήρξαν βέβαια και προβλήματα:
- Αρκετοί μαθητές της ΣΤ΄ δε ζήτησαν ποτέ τη βοήθεια των Διαμεσολαβητών διότι
θεωρούσαν πως θα μπορούσαν να το διαχειριστούν μεταξύ τους.
-Κάποιοι γονείς διαμαρτυρήθηκαν διότι τα παιδιά τους εμπλέκονταν πολύ συχνά σε
αυτές τις καταστάσεις και ήθελαν την κατάργηση του προγράμματος.
-Το χρονικό διάστημα του ενός τριμήνου ήταν μεν μικρό αλλά εποικοδομητικό….».
Απόσπασμα από το Δημοτικό Σχολείο Αμυγδαλεώνα: «Ήταν πραγματικά ένα άρτιο
οργανωμένο πρόγραμμα, το οποίο απελευθέρωσε τα παιδιά και έδεσε την ομάδα
του σχολείου με αποτέλεσμα οι μαθητές να προβληματιστούν πάνω σε πραγματικές
καταστάσεις και αποτέλεσε κίνητρο για περισσότερες συζητήσεις και
προβληματισμούς για θέματα αποδοχής, σεβασμού των άλλων, ειρηνικών στάσεων
ζωής. Το πρόγραμμα άρεσε σε όλα τα παιδιά (διαμεσολαβητές και μη). ... Δήλωσαν
πως ήθελαν να συνεχίσουν το έργο τους και την επόμενη σχολική χρονιά διότι έτσι
θα είχαν περισσότερη γνώση, εμπειρία και χρόνο για την επίλυση προβλημάτων των
συμμαθητών τους. Γι’ αυτούς ήταν κάποιες φορές πιεστικό όταν τους τύχαιναν
περιστατικά ταυτόχρονα και έπρεπε να δοθεί γρήγορα λύση στο ένα συμβάν για να
ασχοληθούν αμέσως μετά με το άλλο. Αρκετά παιδιά ξεχώρισαν για τις ικανότητές
τους στο ρόλο του διαμεσολαβητή και δύο ζευγάρια δεν κατάφεραν να
υποστηρίξουν καλά το ρόλο τους, επειδή ήταν ντροπαλά. Τα περισσότερα
μικροπροβλήματα (τράβηγμα μαλλιών, χτυπήματα, πειράγματα, κ.ά.) προέρχονταν
από παιδιά μικρών τάξεων που θεωρούνταν θιγμένα και ζητούσαν άμεσα λύση και
δικαίωση στα θέματά τους. Από τη δεύτερη εβδομάδα εφαρμογής του
προγράμματος οι μαθητές εξοικειώθηκαν περισσότερο με τους διαμεσολαβητές με
αποτέλεσμα να τους εμπιστεύονται άμεσα στην επίλυση των διαφορών τους χωρίς
την επέμβαση των δασκάλων…».
Συμπεράσματα
Στα σχολεία όπου εφαρμόστηκε το πρόγραμμα συμμετείχαν συνολικά 221 (αγόρια
119 και 102 κορίτσια) μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης, δύο σημαντικοί παράγοντες
που επηρέασαν την εφαρμογή του προγράμματος ήταν το περιβάλλον οικονομικής
κρίσης την οποία διανύει για πέμπτο χρόνο η χώρα μας και οι πολλές και
διαφορετικές μεταρρυθμίσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα. Αξιολογώντας το «πριν»
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και το «μετά» την εφαρμογή του προγράμματος των Σχολικών Διαμεσολαβητών
προκύπτουν τα παρακάτω, σύμφωνα με δηλώσεις των εκπαιδευτικών:
α) βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων και των δημοκρατικών διαδικασιών
επίλυσης των διαφορών μεταξύ των μαθητών
β) μείωση του αριθμού των συγκρούσεων στο σχολείο δίνοντας αποτελεσματικές
λύσεις σε τσακωμούς ανάμεσα στους μαθητές και βελτίωση του κλίματος
ισότητας, κοινωνικής αποδοχής και συνεργασίας και
γ) ελάφρυνση του ρόλου «αστυνόμευσης» των εκπαιδευτικών ώστε να
επικεντρώνονται στην παιδαγωγική και εκπαιδευτική τους λειτουργία.
Συμπερασματικά οι μαθητές αν και ήταν άπειροι στα ζητήματα αυτά με
περιορισμένο χρόνο εκπαίδευσης ανταποκρίθηκαν με ιδιαίτερη προθυμία και
έδειξαν θετική στάση στην ειρηνική διευθέτηση των συγκρούσεων. Οι
διαμεσολαβητές με αμεσότητα και σοβαρότητα κατάφεραν να κερδίσουν σε μεγάλο
βαθμό την εμπιστοσύνη των συμμαθητών τους. Και παρατηρήθηκε μείωση του
αριθμού των συγκρούσεων, αλλά και αύξηση της προτίμησης των μαθητών να
λύνουν συνεργατικά τα προβλήματά τους, επιδιώκοντας αμοιβαία συμφωνία.
Προτείνεται η Σχολική Διαμεσολάβηση και οι τεχνικές της ειρηνικής επίλυσης των
συγκρούσεων που αποτελεί μία μέθοδο αυτοδιαχείρισης της σχολικής ζωής να
ενταχθούν στα Προγράμματα Σπουδών των εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/βάθμιας
Εκπαίδευσης και να ενσωματωθούν στην καθημερινότητα του σχολείου. Είναι
σκόπιμο, η απόφαση για τη λειτουργία της Σχολικής διαμεσολάβησης να έχει τη
σύμφωνη γνώμη του συλλόγου διδασκόντων και να συντάσσεται επ΄αυτού Πράξη
και να αναφέρεται στον Κανονισμό του σχολείου. Παράλληλα μέσω της βιωματικής
προσέγγισης να πραγματοποιηθούν προγράμματα επιμόρφωσης των
εκπαιδευτικών και των μαθητών στην αρχή της σχολικής χρονιάς για τη διερεύνηση
αξιών, στάσεων και τρόπων συμπεριφοράς για τη μακροπρόθεσμη αλλαγή
νοοτροπίας και ειρηνικής αντιμετώπισης των καταστάσεων ζωής. Η συνεργασία με
τους γονείς και την τοπική κοινωνία είναι απαραίτητη. Πιο απαραίτητο απ’ όλα
όμως είναι η παρουσία δημοκρατικών θεσμών στο εκπαιδευτικό σύστημα και μόνο
έτσι μπορούν να καλλιεργηθούν σχέσεις εμπιστοσύνης αναγκαίο συστατικό για τη
συνεργασία όλων των παραγόντων. Όλα αυτά αποτελούν βασικά συστατικά για την
επιτυχία της Σχολικής Διαμεσολάβησης ως καλή πρακτική και παιδαγωγική αξία.
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«Τα ζώα του Γέροντα», ένα παραμύθι ενσυναίσθησης και φιλοζωίας.
Χουρίδου Πολυξένη
Προϊσταμένη του 14ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Πολίχνης, ΠΕ60
phouridou@gmail.com
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η εργασία ανήκει στην κατηγορία καλής πρακτικής και αφορά ένα πολιτιστικό
πρόγραμμα φιλαναγνωσίας, που εκπονήθηκε με επιτυχία στο 14ο Ολοήμερο
Νηπιαγωγείο Πολίχνης το σχολικό έτος 2013-2014.
Η ιστορία του παραμυθιού διηγείται τις εμπειρίες ενός γέροντα που κατέφυγε σε
ένα δάσος λόγω ενός ψυχικού τραύματος. Το κύριο θέμα της ιστορίας είναι η
φροντίδα και η αγάπη του ανθρώπου- Γέροντα για τα ζώα, που τον έχουν ανάγκη
και του καλύπτουν το κενό της μοναξιάς, που άφησε η απώλεια της αγαπημένης
γυναίκας του. Τα ζώα πάλι τον φροντίζουν και εκείνα με τη σειρά τους όταν
κινδυνεύει η ζωή του και γίνονται οι καλύτεροι του φίλοι. Μιλάμε για φιλοζωία ή
ζωοφιλία και για ενσυναίσθηση.
Εισαγωγή- Προβληματική
Η βασική προβληματική της εργασίας είναι η αξία των παραμυθιών στη ζωή των
παιδιών και ένα παραμύθι παράδειγμα ενσυναίσθησης.
Η αξία και τα οφέλη που προσφέρουν τα παραμύθια στη ζωή των παιδιών είναι
αμέτρητα. Τα παραμύθια δίνουν την ευκαιρία στα παιδιά να εκφραστούν με τη
φωνή και το σώμα τους, να γνωρίσουν τον εαυτό τους και τον κόσμο γύρω τους, να
εκφράσουν τα συναισθήματά τους, να αναγνωρίσουν τα συναισθήματα σε
άλλους(ενσυναίσθηση), να υιοθετήσουν ηθικές αξίες, να καλλιεργήσουν την
φαντασία και τη δημιουργική τους σκέψη.
Σκοπός
• Η συνειδητοποίηση της αξίας του παραμυθιού στη ζωή μας.
• Η επαφή και η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας μέσω του συγκεκριμένου
παραμυθιού.
• Η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης-φιλοζωίας.
Στόχοι
• Να γνωρίσουν, να κατανοήσουν και να επεξεργαστούν το παραμύθι.
• Να αναπτύξουν τον γραπτό και προφορικό λόγο τους.
• Να εκφράσουν δημιουργικά τα συναισθήματά τους και να τα
καλλιεργήσουν(Ζωγραφική, Μουσική, Λογοτεχνία, Παντομίμα, Κουκλοθέατρο,
Δραματοποίηση, Θεατρική παράσταση κ.α.).
• Να εντοπίσουν το φυσικό περιβάλλον, τους ήρωες και τις εποχές.
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• Να αντιστοιχίσουν τα ζώα με τις εποχές και να τα αριθμήσουν.
• Να γράψουν στον υπολογιστή τον τίτλο, τα ονόματα των ηρώων, τις προσκλήσεις
και την αφίσα.
• Να αναπτύξουν ηθικές αξίες(προσφορά, φροντίδα, προστασία, φιλοζωία) και να
καλλιεργήσουν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις (επικοινωνία με ενσυναίσθηση,
αλληλεγγύη, συνεργασία).
Θεωρητικό πλαίσιο
Η αξία του παραμυθιού στη ζωή κάθε ανθρώπου είναι τεράστια. Με το παραμύθι
ωριμάζουμε, ανακαλύπτουμε το νόημα της ζωής μας, νιώθουμε εσωτερική
ασφάλεια. Όλα τα παραμύθια προβάλλουν το πνεύμα της αισιοδοξίας και έχουν
ευτυχισμένο τέλος, δίνοντας στον αναγνώστη ευχάριστο συναίσθημα. Η πλοκή των
παραμυθιών είναι απλή και λιτή, έχουν όμως την ικανότητα να μας μαγεύουν, να
μας συγκινούν, να μας ψυχαγωγούν και να μας ταξιδεύουν.
Τα παραμύθια είναι φορείς αξιών, καλλιεργούν την ενσυναίσθηση, την αλληλεγγύη
και τον σεβασμό στον άλλον (ανθρώπινο ή μη ανθρώπινο όν) με φυσικό και όχι
διδακτικό τρόπο. Δίνουν την ευκαιρία στα παιδιά να εκφραστούν με τη φωνή και το
σώμα τους, να γνωρίσουν τον εαυτό τους και τον κόσμο γύρω του, να εκφράσουν
τα συναισθήματά τους(συναισθηματική νοημοσύνη), να αναγνωρίσουν τα
συναισθήματα σε άλλους (ενσυναίσθηση), να υιοθετήσουν ηθικές αξίες, να
καλλιεργήσουν τη φαντασία και τη δημιουργική τους σκέψη. Το γεγονός ότι το
παραμύθι μέσα από τα αναλυτικά προγράμματα χρησιμοποιείται ως μεθοδολογικό
εργαλείο και συστήνεται από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. για τα νηπιαγωγεία και τις τάξεις του
δημοτικού σχολείο (φιλαναγνωσία), δείχνει ότι αναγνωρίζει την αξία και τα οφέλη
που προσφέρει το λογοτεχνικό αυτό είδος στα παιδιά ( Ντούλια, 2010).
Τα παραμύθια, που έχουν γραφτεί με αίσθημα ευθύνης, αγάπης και φροντίδας των
παιδιών, μπορούν να συγκινήσουν, να ευχαριστήσουν και να ηρεμήσουν όχι μόνο
τις ψυχές των παιδιών αλλά και των μεγάλων. Όλοι κρύβουμε ένα παιδί μέσα μας,
που ψάχνει απεγνωσμένα μια ευκαιρία να ονειρευτεί, να ταξιδεύσει, να ελπίσει σε
κάτι καλύτερο από αυτό, που βιώνει τη σημερινή εποχή. Τα παραμύθια
λειτουργούν επικουρικά και συμπληρωματικά στο φάσμα των μεθόδων, που
χρησιμοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς. Το παραμύθι στα χέρια του
εκπαιδευτικού και του γονιού αποτελεί ένα σπουδαίο εργαλείο για να κάνει τη
μάθηση πιο ενδιαφέρουσα και να κάνει τα παιδιά να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν
ευχάριστα και αβίαστα. Οι ιστορίες και τα παραμύθια είναι ευκαιρίες για να
καταλάβουν τα παιδιά τη θέση του άλλου, τι μπορεί να σκέφτεται και να νιώθει.
Αλλά και να μπορούν να οργανώνουν τον συναισθηματικό τους κόσμο και να
καταλαβαίνουν καλύτερα τον εαυτό τους. Η αφήγηση των παραμυθιών καλό είναι
να εμπλουτίζεται με διάφορους δημιουργικούς τρόπους, όπως κουκλοθέατρο,
δραματοποίηση, παντομίμα κ.α. Μέσα από την ασφάλεια του ρόλου τα παιδιά
εκφράζουν τα συναισθήματά τους και ταυτίζονται με τους ήρωες, αναπτύσσουν την
ικανότητα να μπαίνουν στη θέση του άλλου( ενσυναίσθηση).
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Ενσυναίσθηση είναι η γνωστική επίγνωση της εσωτερικής κατάστασης ενός άλλου
προσώπου και η αυθόρμητη συναισθηματική ανταπόκριση προς αυτό(Hoffman,
1984). Η ενσυναίσθηση προδιαθέτει τον άνθρωπο να επιδιώκει το καλό για τον
συνάνθρωπο και να αποφεύγει αυτό που τον βλάπτει, αναφέρεται σε αισθήματα
συμπάθειας και φροντίδας για τους άλλους και μας οδηγεί στο να μπούμε στη
θέση του άλλου (Καραγεωργάκης, 2006). Η ενσυναίσθηση είναι νοητική ικανότητα,
που αναπτύσσεται μετά την ηλικία των δύο χρόνων και ολοκληρώνεται στην ηλικία
των πέντε χρόνων (Καραγεωργάκης, Λιθοξοΐδου, Αραμπαζίδου, Κουράκης,
Γεωργόπουλος, 2005). Τα παιδιά μεγαλώνοντας υιοθετούν ηθικές και
περιβαλλοντικές αξίες. Η ικανότητα τους να ταυτίζονται συναισθηματικά με άλλους,
μαζί με το αίσθημα φροντίδας και ευθύνης, τα διευκολύνει στην υιοθέτηση ηθικών
αρχών και συμπεριφοράς (Damon, 1988).
Προτείνεται η επέκταση της ενσυναίσθησης στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής
ηθικής γιατί βοηθάει τον άνθρωπο να καταστείλει τις εγωκεντρικές κυριαρχικές του
τάσεις και να αναγνωρίσει ότι και οι άλλες μορφές ζωής που μοιράζονται το ίδιο με
αυτόν σπίτι, τον πλανήτη Γη, έχουν δικαίωμα ύπαρξης (Καραγεωργάκης,
Λιθοξοΐδου, Αραμπαζίδου, Κουράκης, Γεωργόπουλος, 2005). Τα παιδιά από μικρή
ηλικία έχουν την ικανότητα ανάληψης ρόλων, αλτρουισμού και ενσυναίσθησης, και
εμείς ως γονείς και δάσκαλοι οφείλουμε να την ενδυναμώσουμε. Η ενσυναίσθηση
εξαρτάται από τη βιωμένη εμπειρία, η οποία έχει χαρακτήρα αλληλεπιδραστικό και
επικεντρώνεται στην επικοινωνία δασκάλου, μαθητών και του ευρύτερου
περιβάλλοντος, ανθρώπινου και φυσικού (Μπακιρζής, 2008). Για αυτό η παιδική
λογοτεχνία και το παίξιμο ρόλων ενσωματώνονται στις στρατηγικές της
εκπαίδευσης αξιών και τις συμπληρώνουν (Λιθοξοΐδου, 2005).
Θεωρούμε ότι στόχος της σημερινής κοινωνίας, όπου οι αξίες και τα ιδεολογικά
στηρίγματα φαίνονται να καταρρέουν, πρέπει να είναι η ηθική διαπαιδαγώγηση
των μελών της με την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης. Ο κόσμος μας θα ήταν πιο
ανθρώπινος, αν οι εκπαιδευτικοί δίδασκαν με ενσυναίσθηση, οι λογοτέχνες
έγραφαν με ενσυναίσθηση και οι γονείς μεγάλωναν τα παιδιά τους με
ενσυναίσθηση ( άκουγαν και ένιωθαν τα παιδιά, χαίρονταν και λυπόνταν μαζί τους).
Το παραμύθι απευθύνεται στη φαντασία και στο συναίσθημα. Μας ταξιδεύει σε
άλλη πραγματικότητα, μας συγκινεί, αναπτύσσει την ενσυναίσθησή μας, νιώθουμε
ευχαρίστηση και απόλαυση.
Μεθοδολογία
Ομαδοσυνεργατική μέθοδος, συνεργατική μάθηση και βιωματική προσέγγιση
( Ματσαγγούρας, 2000, Χρυσαφίδης, 2006).
Παιδαγωγική προσέγγιση
Γνωστικός και Κοινωνικός Εποικοδομισμός: Κύριος εκπρόσωπος αυτού είναι ο
Vygotsky με τη Ζ.Ε.Α. Η γνώση και η εμπειρία αντανακλά την κουλτούρα και τον
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πολιτιστικό-ιστορικό χαρακτήρα της κοινωνίας, στην οποία αναπτύσσεται ο κάθε
άνθρωπος (Ματσαγγούρας, 2000).
Το πρόγραμμα βασίζεται θεωρητικά στην εποικοδομιστική προσέγγιση της γνώσης.
Το συγκεκριμένο μοντέλο μάθησης κινείται γύρω από τους άξονες της ένταξης των
νέων αντικειμένων σε προϋπάρχουσες νοητικές δομές, της δόμησης της γνώσης
βήμα βήμα, μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες των μαθητών, της ανακάλυψης
της και της συνεργατικής μάθησης. Ο μαθητής κατακτά τη νέα γνώση, με τη
βοήθεια του εκπαιδευτικού. Μέσα από τη διαδικασία της μεταγνώσης, μαθαίνει
πώς να μαθαίνει, και έτσι ενισχύεται η αυτοεκτίμηση και η αυτονόμηση του.
Περιγραφή του Προγράμματος
Αφορμή για την υλοποίηση του προγράμματος ήταν η βράβευση του παραμυθιού
στο 3ο Διεθνές Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Ζωοφιλίας τον Οκτώβριο του 2013. Τα
παιδιά ενθουσιάστηκαν μετά την ακρόασή του και θέλησαν να ασχοληθούμε με
αυτό για περίπου τρεις μήνες. Τα παιδιά εκφράστηκαν προφορικά με ερωτήσεις
κατανόησης και γραπτά στον υπολογιστή και με ζωγραφική εικόνων. Εντόπισαν
τους ήρωες και τους σχεδίασαν για να παίξουν κουκλοθέατρο και μάσκες για
παντομίμα, θεατρικό παιχνίδι και δραματοποίηση. Αποφάσισαν το ανέβασμα
θεατρικής παράστασης του παραμυθιού.
Δραστηριότητες παιδιών
Ακολουθούν σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου οι
παρακάτω δραστηριότητες (ΔΕΠΠΣ,2003).
Παιδί και γλώσσα
• Ανάγνωση – ακρόαση του παραμυθιού « Τα ζώα του Γέροντα». Τα παιδιά
επεξεργάζονται το βιβλίο, περιγράφουν το εξώφυλλο και το οπισθόφυλλο. Από την
εικόνα του εξώφυλλου αντιλαμβάνονται τα συναισθήματα των ηρώων και μαζί τους
συζητάμε την αξία της φιλίας ζώων και ανθρώπων. Εντοπίζουν στο εξώφυλλο τον
τίτλο, το όνομα του συγγραφέα, του εικονογράφου, του εκδότη. Ζητάμε από τα
παιδιά να αφηγηθούν μόνα τους το παραμύθι.
• Τα παιδιά γίνονται δημοσιογράφοι, διατυπώνουν ερωτήσεις για να πάρουν
συνέντευξη από τον συγγραφέα ή τους ήρωες του παραμυθιού.
• Τα παιδιά αφηγούνται ή γράφουν τη συνέχιση του παραμυθιού και δίνουν νέο
τίτλο στο παραμύθι.
• Δημιουργούν έναν πίνακα καταγραφής στοιχείων του παραμυθιού: τον τίτλο,
τους ήρωες, τον χαρακτήρα τους, το χρόνο και τον τόπο.
Μαθηματικά
Τα παιδιά μπορούν να κάνουν:
• Απαρίθμηση ηρώων και γράψιμο των αριθμών.
• Αντιστοίχιση εποχών και ζώων με καρτέλες.
• Απεικόνιση σε πίνακα διπλής εισόδου του αγαπημένου τους ήρωα.
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• Μέτρηση και εντοπισμός των αριθμών στις σελίδες του παραμυθιού.
Παιδί, δημιουργία και έκφραση
Εικαστικά
• Τα παιδιά μπορούν να ζωγραφίσουν μια εικόνα ή έναν ήρωα, που τους άρεσε
πιο πολύ από το παραμύθι και να εκφραστούν προφορικά ή γραπτά ή να
ζωγραφίσουν την συνέχεια του παραμυθιού.
• Μπορούν να φτιάξουν μάσκες από χαρτόνια με τους ήρωες του παραμυθιού και
να παίξουν κουκλοθέατρο.
• Ζωγραφίζουν τον αγαπημένο τους ήρωα σε έναν σελιδοδείκτη.
• Επίσης μπορούν να φτιάξουν ένα κολάζ με ζωγραφιές του παραμυθιού, που
κόβουν και κολλούν σε χαρτί του μέτρου.
Δραματική τέχνη
• Τα παιδιά μπορούν να επιλέξουν έναν ήρωα και να εκφραστούν δημιουργικά
παίζοντας θεατρικό παιχνίδι.
• Επίσης τα παιδιά αποφασίζουν να δραματοποιήσουν το παραμύθι φτιάχνοντας
κοστούμια, μάσκες, σκηνικά επιλέγοντας την κατάλληλη μουσική και χορογραφία.
• Ένα παιδί μιμείται με κινήσεις έναν ήρωα και οι άλλοι μαντεύουν ποιόν ή με το
παιχνίδι ¨μάντεψε τι κάνω¨ δίνει τη συνέχεια της ιστορίας.
Μουσική
• Τα παιδιά φτιάχνουν ποιήματα, τα μελοποιούν και τα τραγουδούν στην
δραματοποίηση.
• Ακούν διάφορα μουσικά κομμάτια και επιλέγουν το κατάλληλο για κάθε εποχή.
Παιδί και συναισθήματα
• Συζητούμε με τα παιδιά για τα συναισθήματα του κεντρικού ήρωα- Γέροντα και
των τεσσάρων μικρών ηρώων- ζώων του δάσους. Μπαίνουν στη θέση τους με την
ανάληψη ρόλων και την ταύτισή τους με τους ήρωες (ενσυναίσθηση).
Αναγνωρίζουν, κατονομάζουν και γράφουν τα συναισθήματά τους ( λύπη, μοναξιά,
πόνος, χαρά, στοργή, φροντίδα, προστασία, υπευθυνότητα, αγάπη, ζωοφιλία,
περιβαλλοντική ευαισθησία).
• Ζωγραφίζουν τους ήρωες μαζί με τα συναισθήματά τους π.χ. Τον Γέροντα με κενό
στην καρδιά, όπου μπορούν να σχεδιάσουν με φατσούλες ή να γράψουν τα
συναισθήματά του.
• Δίνουμε στα παιδιά εικόνες του παραμυθιού και ζητάμε να φτιάξουν την
ιστοριογραμμή. Κατόπιν αφηγούνται την ιστορία και εκφράζουν προφορικά ή με
ζωγραφιές τα συναισθήματα των ηρώων.
Παιδί και περιβάλλον
• Τα παιδιά ψάχνουν και βρίσκουν πληροφορίες για τα δάση, τα φυτά και τα ζώα,
που ζουν σε αυτά.
• Μαθαίνουν ποια φυτά και ζώα κινδυνεύουν με εξαφάνιση και χρειάζονται
προστασία και φροντίδα, όπως έκανε ο γέροντας με τα ζώα του παραμυθιού.
• Συζητάμε και γράφουμε στον υπολογιστή για τη σημασία της ανακύκλωσης του
χαρτιού για την προστασία των δασών.
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Παιδί και πληροφορική
• Τα παιδιά πληκτρολογούν τα ονόματα των ηρώων και τους ζωγραφίζουν
ψηφιακά. Φτιάχνουν καρτέλες με τα ονόματα- τις ζωγραφιές και κάνουν
αντιστοιχίσεις.
• Φτιάχνουν κρυπτόλεξο και σταυρόλεξο με τους ήρωες του παραμυθιού.
• Ψάχνουν πληροφορίες στο διαδίκτυο για τα δάση, τα φυτά και τα ζώα που ζουν
σε αυτά.
Αξιολόγηση
• Το πρόγραμμα λειτούργησε θετικά για όλα τα παιδιά. Οι στόχοι του
προγράμματος επιτεύχθηκαν στο μεγαλύτερο βαθμό. Ο σχεδιασμός, η οργάνωση
και η υλοποίηση των δραστηριοτήτων είχε μεγάλη επιτυχία. Τα παιδιά συμμετείχαν
με μεγάλο ενδιαφέρον και ενθουσιασμό. Ταξίδεψαν με τη φαντασία τους,
συγκινήθηκαν, ευχαριστήθηκαν, εκφράστηκαν δημιουργικά και έμαθαν πολλά
ευχάριστα και αβίαστα, με φυσικό και όχι διδακτικό τρόπο.
• Ο ρόλος της νηπιαγωγού ήταν ενθαρρυντικός, συντονιστικός, υποστηρικτικός
και ενισχυτικός για να εκφράσουν ελεύθερα τα παιδιά τα συναισθήματά τους, να
αναπτύξουν την προσωπικότητά τους, να ψυχαγωγηθούν μέσα από την πλοκή του
παραμυθιού.
• Τα παιδιά επικοινώνησαν, συνεργάστηκαν και δημιούργησαν υπέροχα ομαδικά
έργα(ζωγραφιές, τραγούδια, ποιήματα, κολάζ, μάσκες κ.α.). Επισκεφτήκαμε τη
δημοτική βιβλιοθήκη, μας ξενάγησε η βιβλιοθηκονόμος, διαβάσαμε παραμύθια και
τα παιδιά της χάρισαν από μια ζωγραφιά. Παρακολουθήσαμε από την Ανθή Θάνου
αφηγήσεις παραμυθιών με ήρωες ζώα και από την θεατρική ομάδα «Φρούτα
εποχής» ένα θεατρικό έργο οικολογικού περιεχομένου. Τα μέλη της ομάδας μας
επισκέφτηκαν στην τάξη, μας μίλησαν για τη δραματική τέχνη και μας έδωσαν
πολύτιμες συμβουλές για τη δική μας παράσταση. Ο κύριος Ηλίας πατέρας της
Νικολέτας είναι μουσικός και μας επισκέφτηκε στο νηπιαγωγείο μας.
Τραγουδήσαμε και χορέψαμε με την καρδιά μας! Τα παιδιά συνεργάστηκαν
ομαδικά για το ανέβασμα της παράστασης(διανομή ρόλων, σκηνικά, κοστούμια,
πρόβες, χορογραφίες, τραγούδια, αφίσα, προσκλήσεις). Οι γονείς χάρηκαν,
καμάρωσαν και απόλαυσαν τα παιδιά τους. Οι γονείς ενημερώθηκαν από την αρχή
για την εφαρμογή του προγράμματος. Ήταν πολύ συνεργάσιμοι και συμπαραστάτες
μας σε κάθε βήμα του προγράμματος.
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Αναπτύσσοντας Αποτελεσματικές Επαγγελματικές Κοινότητες
Μάθησης
Ψαράς Χαράλαμπος
Σχολικός Σύμβουλος
mfpsaras@rhodes.aegean.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο όρος «Επαγγελματική Κοινότητα Μάθησης» είναι το όνομα που δίνεται στη
συνεργατική επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών και το οποίο όνομα έχει
τόσο μεγάλη χρήση στη διεθνή βιβλιογραφία, ώστε η σημασία του όρου συχνά να
χάνεται. Μόνο όταν οι εκπαιδευτικοί αναστοχαστούν σχετικά με τη διδακτική
πρακτική τους, όταν προβληματιστούν σχετικά με τις επιπτώσεις αυτής της
πρακτικής στους μαθητές, και όταν εφαρμόσουν τα συμπεράσματα που αποκτώνται
από τη λειτουργία των κοινοτήτων μάθησης για να βελτιώσουν την απόδοση της
διδασκαλίας τους, τότε μπορεί αυτή η διαδικασία να ονομαστεί Επαγγελματική
Κοινότητα Μάθησης (Professional Learning Community). Η εργασία αυτή διερευνά
τρόπους με τους οποίους τα στελέχη παιδαγωγικής καθοδήγησης και οι ηγέτες της
εκπαίδευσης μπορούν να καθοδηγήσουν τους εκπαιδευτικούς στην εφαρμογή
αποτελεσματικών διαδικασιών Επαγγελματικών Κοινοτήτων Μάθησης.
Λέξεις κλειδιά: Επαγγελματική Κοινότητα Μάθησης, συνεργατική επαγγελματική
μάθηση, βελτίωση της απόδοσης της διδασκαλίας
Εισαγωγή – Προβληματική
Η επίτευξη της αποτελεσματικότητας, η βελτίωση της απόδοσης, το να κάνουμε τα
σχολεία πιο παραγωγικά μέρη για παιδιά, νέους και ενήλικες για να μάθουν, να
αναπτυχθούν και να επιτύχουν τους στόχους τους, δεν προϋποθέτουν μόνο ότι οι
εξωτερικές πρωτοβουλίες θα είναι σε θέση να συνδεθούν με τις προσπάθειες για τη
βελτίωση των σχολείων από τα μέσα. Γνωρίζουμε από μια σειρά διεθνών ερευνών
ότι οι ηγέτες των σχολείων μπορούν να δημιουργήσουν τις συνθήκες για την
ατομική και την οργανωτική αποτελεσματικότητα. Γνωρίζουμε, επίσης, τη σημασία
της οικοδόμησης και της διατήρησης των «επαγγελματικών κοινοτήτων μάθησης»
(Day, 2000).
Οι McLaughlin & Talbert (2006), διευθύνοντας το Κέντρο του Πανεπιστημίου του
Στάνφορντ για την έρευνα σχετικά με το πλαίσιο της διδασκαλίας (CRC), και έχοντας
εμπειρία δύο δεκαετιών έρευνας σε πολλαπλές εθνικές πρωτοβουλίες στην Αμερική
για την αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης, τονίζουν τις πιέσεις που ασκούνται
στους εκπαιδευτικούς να αλλάξουν και να βελτιώσουν τα σχολεία, πράγμα που
συμβαδίζει με εκείνες τις πιέσεις που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί στην Αγγλία και σε
άλλες χώρες του δυτικού παραδείγματος: η ανάγκη να εννοιολογηθεί ξανά η σχέση
της μάθησης και της διδασκαλίας, να εργαστούν με επιτυχία με ένα ευρύτερο
φάσμα μαθητών από διαφορετικά πολιτιστικά, εθνοτικά και οικονομικά υπόβαθρα
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και με ένα μεγαλύτερο φάσμα μαθησιακών αναγκών. Οι ερευνητές προτείνουν πως
το «σήμα κατατεθέν» του νέου επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών θα είναι «μια
δέσμευση για τη δια βίου επαγγελματική μάθηση και τη συλλογική ευθύνη για τη
βελτίωση της μάθησης των μαθητών». Ωστόσο, για να καταφέρουν να
διαμορφώσουν τα νέα περιβάλλοντα μάθησης και να πετύχουν τα επιθυμητά
αποτελέσματα των μαθητών που απαιτούνται από την κοινωνία, οι εκπαιδευτικοί
πρέπει να κάνουν περισσότερα πράγματα από απλές τεχνικές αλλαγές στις
πρακτικές τους. Επιβάλλεται να εναγκαλιστούν νέα πρότυπα και προσδοκίες για τη
μάθηση των μαθητών τους (McLaughlin & Talbert, 2006).
Οι ερευνητές, βασισμένοι σε ένα φάσμα αναλύσεων μακροχρόνιων ερευνών
σχετικά με την αποτελεσματικότητα και τη βελτίωση στα σχολεία, υποστηρίζουν την
ανάπτυξη κοινοτήτων μάθησης με βάση το σχολείο, στις οποίες οι εκπαιδευτικοί θα
είναι σε θέση να εργαστούν από κοινού για να προβληματιστούν σχετικά με την
πρακτική τους, να εξετάζουν τα αποδεικτικά στοιχεία για τη σχέση μεταξύ της
πρακτικής τους και των αποτελεσμάτων των μαθητών, και να κάνουν αλλαγές που
θα βελτιώνουν τη διδασκαλία και τη μάθηση για τους συγκεκριμένους μαθητές στις
τάξεις τους (McLaughlin & Talbert, 2006).
Παρά το γεγονός ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα είναι κατά βάση γραφειοκρατικό
και συγκεντρωτικό, από την κεντρική ηγεσία εκπορεύονται προγράμματα – κυρίως
ευρωπαϊκής επιρροής και συνακόλουθης χρηματοδότησης – τα οποία στοχεύουν
στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητών μέσα από την
ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προσωπικού. Συχνά, τα στελέχη παιδαγωγικής
καθοδήγησης και διοίκησης κατακλύζονται με καλοπροαίρετα προγράμματα και
υποστήριξη που υπόσχονται να οδηγήσουν σε γρήγορα αποτελέσματα. Μία
σημαντική εργασία μπορεί να είναι ο προσδιορισμός των βέλτιστων δομών, της
υποστήριξης, και των προσεγγίσεων για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων της
μάθησης των μαθητών, ενισχύοντας ταυτόχρονα μία ανανεωμένη σχολική
κουλτούρα και αναπτύσσοντας τη διδακτική ειδημοσύνη των εκπαιδευτικών.
Διάφοροι ερευνητές έχουν επισημάνει ότι η χρήση των επαγγελματικών κοινοτήτων
μάθησης (ΕΚΜ) προσφέρει μια αποτελεσματική, εστιασμένη στη μάθηση,
διαδικασία, η οποία μπορεί να ενισχύσει τη βελτίωση των μεθόδων διδασκαλίας
και της μάθησης (Cowan και συν., 2012 ; Hord & Tobia, 2012 ; Haris & Jones, 2010).
Όπως προκύπτει από τη διεθνή βιβλιογραφία, η χρήση των επαγγελματικών
κοινοτήτων μάθησης στα σχολεία προσφέρει μια ισχυρή υποδομή, όπου οι
εκπαιδευτικοί μπορούν να συμμετάσχουν σε ένα εποικοδομητικό διάλογο, να
προβληματιστούν σχετικά και τη βελτίωση της διδασκαλίας και να μάθουν πώς
μπορούν να γίνουν πιο αποτελεσματικοί στην τάξη, για τη βελτίωση της μάθησης
των μαθητών. Επιπλέον, η έρευνα δείχνει ότι υπάρχει μια ισχυρή συσχέτιση μεταξύ,
αφενός, της χρήσης αποτελεσματικών ΕΚΜ στα σχολεία και της βελτίωσης της
μάθησης και της διδασκαλίας των εκπαιδευτικών και, αφετέρου, με τη μάθηση των
μαθητών (Carrol και συν., 2010 ; Louis και συν., 2010 ; Vescio και συν., 2008).
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Προοπτικές ανάπτυξης ΕΚΜ εκπαιδευτικών
Στην εργασία αυτή θα παρουσιάσουμε τις διεθνείς προοπτικές ανάπτυξης ΕΚΜ
εκπαιδευτικών και θα σχολιάσουμε κριτικά μερικά παραδείγματα εφαρμογής των
πρακτικών αυτών σε μεγάλες περιφέρειες και χώρες. Θα αναφερθούμε σε
προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με βάση την εμπειρία και την πρόσφατη
έρευνα για τη βελτίωση των σχολείων. Ένα από αυτά έχει εφαρμοστεί στις ΗΠΑ από
το κέντρο έρευνας SEDL. Στο πρόγραμμα αυτό έχουν προσδιοριστεί έξι ιδέες που
μπορούν να βοηθήσουν τους ηγέτες της εκπαίδευσης στα σχολεία και τις
περιφέρειες αλλά και τους εκπαιδευτικούς να εφαρμόσουν και να διατηρήσουν τη
διαδικασία της ΕΚΜ με αποτελεσματικότητα.
Οι ιδέες που προτείνονται στους ηγέτες της εκπαίδευσης στα σχολεία και τις
περιφέρειες και στα στελέχη παιδαγωγικής καθοδήγησης για την εφαρμογή
αποτελεσματικών επαγγελματικών κοινοτήτων μάθησης σε περιοχές και σχολεία
είναι οι εξής:
1. Δώστε μια σαφή δομή και ένα σαφή σκοπό για τις συναντήσεις ΕΚΜ.
2. Αντιμετωπίστε τις πιο πιεστικές διδακτικές προκλήσεις.
3. Παρέχετε στήριξη από όλα τα επίπεδα του σχολικού συστήματος.
4. Καλλιεργείστε μια ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης.
5. Παρακολουθείστε το έργο της ΕΚΜ και παρέχετε εποικοδομητική κριτική.
6. Υποστηρίξτε την αίσθηση της αποτελεσματικότητας των δασκάλων και το επίπεδο
του επαγγελματισμού τους.
Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε αναλυτικά αυτές τις ιδέες:
1. Πρέπει να δώσουμε μια σαφή δομή και το σκοπό για τις συναντήσεις των ΕΚΜ.
Οι συνεδριάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων είναι συχνά ένα καλό πρώτο βήμα.
Έχει παρατηρηθεί ότι διάφορα είδη συγκεντρώσεων των δασκάλων στις σχολικές
μονάδες, μπορούν να μετεξελιχθούν σε ΕΚΜ, αν οι προϋποθέσεις είναι ευνοϊκές.
Ωστόσο, για να γίνουν αποτελεσματικές οι ΕΚΜ και να αποδώσουν καρπούς, οι
ηγέτες της εκπαίδευσης στα σχολεία και τις περιφέρειες πρέπει να επικεντρωθούν
στην αύξηση της συνεργατική επαγγελματικής μάθησης και στον ατομικό
αναστοχασμό για τη βελτίωση της διδασκαλίας στην τάξη, ώστε να έχουμε
βελτιωμένες επιδόσεις των μαθητών. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα
μιας αποτελεσματικής ΕΚΜ, η οποία θα πρέπει να επιδιώκεται από τους
εκπαιδευτικούς και τους ηγέτες.
Στις προσπάθειες που κάνουν τα στελέχη παιδαγωγικής καθοδήγησης για την
επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών στα σχολεία των περιφερειών τους
έχουν συνεργαστεί με τους εκπαιδευτικούς και έχουν εντοπίσει τι κάνουν οι
εκπαιδευτικοί σε μία ΕΚΜ. Σε κάθε περίπτωση, είναι αναγκαίο να γίνεται
αναθεώρηση των εννοιών και των δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για τη
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διδασκαλία, ο αναστοχασμός για την επιλογή διδακτικών στρατηγικών και τεχνικών
αξιολόγησης της μάθησης που βασίζονται στην έρευνα, ο σχεδιασμός μαθημάτων
και ο τρόπος διαπίστωσης της μάθησης των μαθητών. Επίσης, ανάμεσα στους
στόχους πρέπει να είναι η προσαρμογή της διδασκαλίας, μετά από αναστοχασμό
πάνω σε διαφορετικές εμπειρίες διδασκαλίας, η επιλογή εναλλακτικών διδακτικών
στρατηγικών, και ο καθορισμός του τρόπου με τον οποίο θα πρέπει να
αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της διδασκαλίας που ενδέχεται να προκύψουν στο
μέλλον (Cowan και συν., 2012).
Οι υπεύθυνοι ανάπτυξης του προσωπικού της εκπαίδευσης στα σχολεία και τις
περιφέρειες οφείλουν να αναπτύξουν μια σαφή εικόνα της συλλογικής εργασίας
που κάνουν οι εκπαιδευτικοί στις ΕΚΜ. Για το σκοπό αυτό απαιτείται η συμμετοχή
του σε συνεδρίες οι οποίες θα περιλαμβάνουν μοντελοποίηση των συνεργατικών
διαδικασιών (ρουτίνες), τις επαγγελματικές συμπεριφορές, και τις συλλογικές
πρακτικές οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη παραγωγικών
συναντήσεων ΕΚΜ.
Είναι σημαντικό να γίνει μια σχετική προσομοίωση, με τη μορφή εργαστηρίου, των
διαδικασιών ΕΚΜ στις συναντήσεις των στελεχών παιδαγωγικής καθοδήγησης με
τους διευθυντές-ντριες των σχολικών μονάδων των περιφερειών τους. Οι
συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιούν εργαλεία και πρωτόκολλα που
υποστηρίζουν βασικές συμπεριφορές, πρακτικές και διάλογο που ενθαρρύνουν ή
αναστέλλουν τη συνεργασία μεταξύ των μελών ΕΚΜ. Κατά τη διάρκεια αυτών των
συζητήσεων, οι συμμετέχοντες μοιράζονται νέα δεδομένα, ερωτήσεις και
παρατηρήσεις σχετικά με τη διαδικασία ΕΚΜ (Louis και συν., 2010).
Επιπλέον, στις συναντήσεις των στελεχών μπορούν να γίνονται επιδείξεις για το πώς
μπορούν να αναπτυχθούν εποικοδομητικές συνομιλίες με τους συναδέλφους κατά
τις συναντήσεις ΕΚΜ. Τα στελέχη παιδαγωγικής καθοδήγησης μπορούν να
παρέχουν στους συμμετέχοντες ένα σενάριο, να σχηματίζουν τριάδες, και
αναλαμβάνουν εκ περιτροπής και να παίζουν καθένα από τους τρεις παρακάτω
ρόλους: (1) ένας παρουσιαστής που περιγράφει μια πτυχή της διδακτικής πρακτικής
ή της μάθησης των μαθητών, (2) κάποιος που κάνει ερωτήσεις στον παρουσιαστή,
χρησιμοποιώντας δεξιότητες ερωτήσεων και παράφρασης, οι οποίες είναι ζωτικής
σημασίας για τη διεξαγωγή συλλογικών συζητήσεων και (3) ένας παρατηρητής ο
οποίος παρέχει ανατροφοδότηση στο πρόσωπο που κάνει ερωτήσεις. Αυτά τα
εργαλεία και οι πρακτικές, είναι ενδεικτικά και προετοιμάζουν τους εκπαιδευτικούς
για να γίνουν ανταστοχαστικοί επαγγελματίες και ενεργοί συμμετέχοντες σε
αυθεντικές ΕΚΜ (Hord & Tobia, 2012).
2. Επίλυση των πλέον πιεστικών διδακτικών προκλήσεων
Όταν οι εκπαιδευτικές περιφέρειες και τα σχολεία εφαρμόζουν ΕΚΜ, ενθαρρύνουμε
τα μέλη των Συλλόγων Διδασκόντων να εξετάσουν διαμορφωτικά και συγκριτικά σε
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μεταξύ τους συζητήσεις, θέματα που έχουν να κάνουν με τη συνολική απόδοση των
τάξεών τους.
Αυτή η δραστηριότητα βοηθά να καθορίσουν τις πιο επείγουσες διδακτικές ανάγκες
για διάφορες ομάδες μαθητών. Χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες από τις
συζητήσεις αυτές τα μέλη των ΕΚΜ και τα στελέχη παιδαγωγικής καθοδήγησης
πρέπει να διασφαλίσουν ότι για κάθε συνάντηση έχει αποφασιστεί ένας σαφής
σκοπός και ότι όλα τα μέλη της ομάδας είναι σε γνώση των προτεραιοτήτων και των
προσδοκιών για τους μαθητές που θα συζητηθούν. Στις περιπτώσεις αυτές
μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυθεντικό υλικό από τις εργασίες των μαθητών, ως
μελέτες περίπτωσης. Αφού προσδιορίσουμε τη διαδικασία που θα ακολουθήσουμε
για την ανάλυση των εργασιών των μαθητών, θα προτείνονται ιδέες διδακτικών
προσεγγίσεων που θα βελτιώνουν τις αποδόσεις όλων των μαθητών, ιδιαίτερα
αυτών που έχουν μειωμένο κοινωνικό και πολιτιστικό κεφάλαιο (Day, 2000).
Μέσω της χρήσης αυτών των διαδραστικών συναντήσεων, οι εκπαιδευτικοί και οι
ηγέτες θα είναι σε θέση να βιώσουν τη σημασία της συνεχούς αντιμετώπισης των
πιο πιεστικών διδακτικών προκλήσεων, έτσι ώστε τα οφέλη για τους μαθητές να
αυξηθούν. Η εστίαση σε βασικές διδακτικές προκλήσεις, θα ενθαρρύνει τους
εκπαιδευτικούς να φέρουν δείγματα της δουλειάς των μαθητών τους, τα οποία θα
παρέχουν τεκμήρια μάθησης των μαθητών στις συνεδριάσεις ΕΚΜ.
Τα στελέχη παιδαγωγικής καθοδήγησης οφείλουν να ενθαρρύνουν αποφασιστικά
τη διαδικασία αυτή, ώστε οι εκπαιδευτικοί να είναι αποφασισμένοι να συμμετέχουν
ενεργά στις προσπάθειες για τον εντοπισμό των διδακτικών πρακτικών που
υποστηρίζουν ή δεν υποστηρίζουν τη μάθηση των μαθητών, να συζητούν το πώς να
ρυθμίσουν τη διδασκαλία τους και καταλήξουν σε ένα σχέδιο για την καλύτερη
στήριξη των μαθητών τους (Haris & Jones, 2010).
3. Παροχή υποστήριξης από όλα τα επίπεδα του σχολικού συστήματος.
Για την αποτελεσματική εφαρμογή και τη διατήρηση της συλλογικής εργασίας στις
ΕΚΜ, είναι ζωτικής σημασίας η στήριξη από όλα τα επίπεδα του σχολικού
συστήματος. Οι ηγέτες της εκπαίδευσης στα σχολεία και τις περιφέρειες πρέπει να
διασφαλίσουν ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν επαρκή προγραμματισμένο θεσμικό
χρόνο για την κάλυψη της ΕΚΜ, τους απαραίτητους πόρους, την τεχνολογία και τα
εργαλεία για να είναι αποτελεσματικοί στην τάξη και την πρόσβαση σε διδακτική
υποστήριξη μέσα από το σχολείο, την περιφέρεια και τα στελέχη παιδαγωγικής
καθοδήγησης.
Οι εκπαιδευτικοί επωφελούνται από τη βοήθεια από αυτούς που μπορούν να
προσκομίσουν ειδική εμπειρογνωμοσύνη στις ΕΚΜ, όπως το πώς να αναλύουν
δεδομένα, να εντοπίζουν τις πλέον αποτελεσματικές διδακτικές στρατηγικές για την
υποστήριξη όλων των μαθητών, να χρησιμοποιούν τις εργασίες των μαθητών ως
ένα ανταστοχαστικό εργαλείο των ΕΚΜ, και να προσαρμόζουν τη διδασκαλία ώστε
να καλύψουν τις ανάγκες των μαθητών. Αυτή η κρίσιμη υποστήριξη μπορεί να
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προέλθει από διευθυντές, ειδικούς στη διδακτική, ειδικούς στα ΑΠ και
οποιονδήποτε άλλο μπορεί να παράσχει τεχνική βοήθεια (McLaughlin & Talbert,
2006).
Η ύπαρξη Πανεπιστημιακών Τμημάτων (προσχολικής και δημοτικής εκπαίδευσης)
στην περιοχή των σχολικών μονάδων αποτελεί μοναδική ευκαιρία δικτύωσης και
ανάπτυξης σχέσεων ανταλλαγής γνώσεων και παροχής καθοδήγησης. Με τη
συνεργασία των πανεπιστημιακών μπορούμε να εκπαιδεύσουμε τους ηγέτες και
τους εκπαιδευτικούς σχετικά με το πώς να υποστηριχθούν καλύτερα οι
εκπαιδευτικοί, καθώς αυτοί εμπλέκονται στη συνεργατική εργασία των ΕΚΜ.
4. Καλλιέργεια ατμόσφαιρας εμπιστοσύνης.
Υπάρχουν όλο και περισσότερα ερευνητικά δεδομένα που δείχνουν την ύπαρξη
μιας ισχυρής συσχέτισης μεταξύ των σχέσεων εμπιστοσύνης ανάμεσα σε μια
περιφέρεια και τα σχολεία της και στα αποτελέσματα των μαθητών. Ωστόσο, πολλά
καλοπροαίρετα στελέχη παιδαγωγικής καθοδήγησης και διευθυντές σχολείων
ξεκινούν την εφαρμογή ΕΚΜ παραβλέποντας τις αλλαγές που απαιτούνται για να
βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να περάσουν από μια κουλτούρα απομόνωσης σε
μια κουλτούρα που προωθεί μια αληθινή συνεργατική οργάνωση της μάθησης
(Bryk & Schneider, 2002).
Τα στελέχη παιδαγωγικής καθοδήγησης και τα διευθυντικά στελέχη πρέπει να
διαμορφώσουν και να διατηρήσουν σχέσεις εμπιστοσύνης σε όλα αυτά που κάνουν
και να αναπτύξουν τις συνθήκες υπό τις οποίες οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να
είναι ανοικτοί για να συμμετάσχουν στα είδη των επαγγελματικών συναντήσεων
που θα τους οδηγήσουν να στοχαστούν βαθύτερα για τη διδασκαλία τους, γεγονός
που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο μιας πραγματικής ΕΚΜ. Κατά τα στάδια
υλοποίησης των ΕΚΜ, η εστίαση από τα στελέχη θα πρέπει να είναι στην εμπέδωση
μη επικριτικών δομών και στην ενίσχυση του συνεργατικού έργου των δασκάλων,
για να διασφαλιστεί η πρόοδος προς την κατεύθυνση της αποτελεσματικής
εφαρμογής των ΕΚΜ (Harris, Caldwell & Longmuir, 2013).
Τα διευθυντικά στελέχη οφείλουν να δημιουργήσουν ένα ασφαλές περιβάλλον για
τους εκπαιδευτικούς και να παρακολουθούν όσες συναντήσεις ΕΚΜ μπορούν. Όταν
παρακολουθούν τις συναντήσεις, να είναι ως ένας συμμετέχων και παρατηρητής,
στέλνοντας το μήνυμα ότι αυτή είναι μια συνάντηση με επικεφαλής τους
εκπαιδευτικούς και όχι το διευθυντή. Επιπλέον, να αναπτύσσει υποστηρικτική
συμπεριφορά κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων. Όταν οι εκπαιδευτικοί
μοιράζονται τις διδακτικές προκλήσεις ή εκφράζονται για τα αποτελέσματα των
μαθητών τους, θα πρέπει να ενθαρρύνει τη συζήτηση και την πρόσφορα λύσεων,
την παροχή υποστήριξης με την προστασία του σχεδιασμένου χρόνου και των
πόρων. Καθώς οι ΕΚΜ προσχωρούν, οι εκπαιδευτικοί θα κατανοούν ότι θα μπορούν
να μοιραστούν τις προκλήσεις, χωρίς το φόβο της κριτικής ή της κρίσης. Καθώς η
ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης θα αυξάνεται, οι εκπαιδευτικοί θα λαμβάνουν την
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υποστήριξη που χρειάζονται και θα είναι σε θέση να εξετάσουν και να αλλάξουν τις
πρακτικές της διδασκαλίας τους.
Στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, όπου οι εκπαιδευτικοί παραδοσιακά λειτουργούν
απομονωμένοι, πρέπει να γνωρίζουμε ότι αν τους ζητηθεί να εργαστούν από
κοινού, συνεργατικά, καταρχήν θα είναι δυσαρεστημένοι στο να μοιράζονται τις
εκπαιδευτικές στρατηγικές που χρησιμοποιούν και στο να εκθέτουν το επίπεδο των
γνώσεων των μαθητών τους. Απαιτείται προσπάθεια για βοηθήσουμε τους
εκπαιδευτικούς να μετακινηθούν κατά τις συζητήσεις τους για τη διδασκαλία από
ένα προσωπικό επίπεδο σε ένα επαγγελματικό και συλλογικό επίπεδο. Στόχος των
στελεχών παιδαγωγικής καθοδήγησης θα είναι με την επανάληψη των διαδικασιών
αυτών οι εκπαιδευτικοί να αισθανθούν άνετα ζητώντας βοήθεια και να αυξάνεται η
συνεργασία. Θα αισθάνονται λιγότερο απομονωμένοι και θα συνειδητοποιούν ότι
πολλοί από τους συναδέλφους τους αντιμετωπίζουν παρόμοιες εκπαιδευτικές
προκλήσεις. Αυτό που αναμένουμε είναι να βελτιωθεί η ποιότητα της διδασκαλίας,
επειδή οι εκπαιδευτικοί, με διάφορα επίπεδα εμπειρογνωμοσύνης, συνεργάζονται
μαθαίνοντας ο ένας από τον άλλο. Αναμένουμε, τέλος, από την εφαρμογή της
διαδικασία ΕΚΜ - συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των εργαλείων, των δομών και
της υποστήριξης – να οδηγηθούμε σε πιο συνεργατικά περιβάλλοντα εργασίας και
σε μια πιο θετική συνολική κουλτούρα του σχολείου (Tschannen-Moran, 2014 ;
Harris, Caldwell & Longmuir, 2013).
5. Παρακολούθηση του έργου των ΕΚΜ και παροχή εποικοδομητικής κριτικής.
Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να παρακολουθούν τη δική τους δράση στην ΕΚΜ καθώς
εξελίσσετε και ακολουθώντας μια σειρά από κανόνες και κατευθυντήριες γραμμές
για το πώς θα συνεργαστούν. Τα πρότυπα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν:
• να φθάνουν στις συνεδριάσεις στην ώρα τους και προετοιμασμένοι,
• να παραμένουν προσηλωμένοι στο συγκεκριμένο στόχο και να αποφεύγουν
περισπασμούς,
• να μοιράζονται ανοιχτά τις επιτυχίες και τις προκλήσεις, και
• να δεσμεύονται ότι θα χρησιμοποιήσουν τη μάθηση από τις συναντήσεις ΕΚΜ
στις τάξεις τους.
Οι ηγέτες μπορούν να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς στη σύνδεση των
συναντήσεων ΕΚΜ με τις αλλαγές στη διδακτική πρακτική με την παρουσία τους
τακτικά στις συνεδριάσεις ΕΚΜ και τη διεξαγωγή περιπάτων μάθησης, μια
διαδικασία κατά την οποία μια μικρή ομάδα συμμετέχει σε περάσματα στην τάξη
για να παρατηρούν πώς οι αποφάσεις που λαμβάνονται στις συνεδριάσεις ΕΚΜ
εφαρμόζονται στην τάξη (Tschannen-Moran, 2014).
Μια μικρής κλίμακας εφαρμογή των περιπάτων μάθησης που αναφέρεται
παραπάνω, μπορούμε να πούμε ότι είχε πρακτική εφαρμογή στο εκπαιδευτικό μας
σύστημα κατά την επιμόρφωση των νεοδιόριστων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών
στα ΠΕΚ της χώρας μας, κατά τη διάρκεια της Β΄ φάσης της επιμόρφωσης. Η
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γενίκευση της εφαρμογής αυτής παρουσιάζει αρκετά προβλήματα και, σε κάθε
περίπτωση, δεν μπορεί να είναι κατευθυνόμενη από την κορυφή προς τη βάση. Η
μόνη δυνατότητα επέκτασης της εφαρμογής των ΕΚΜ στην αλληλοπαρατήρηση
μέσω των εκπαιδευτικών περιπάτων, είναι να είναι κατευθυνόμενη από τη βάση
προς την κορυφή.
6. Στήριξη της αίσθησης της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών και του
επιπέδου του επαγγελματισμού τους.
Κατά την υποστήριξη περιφερειών και σχολείων στην εφαρμογή ΕΚΜ, έχει
διαπιστωθεί ότι όταν οι ηγέτες δημιουργούν τις συνθήκες, κατά τις οποίες οι
εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ο ένας τον άλλο για τη λειτουργικότητα των ΕΚΜ,
αυτοί αισθάνονται πιο σίγουροι και αναπτύσσουν μια ισχυρή αίσθηση της αυτοαποτελεσματικότητας. Πιστεύουν στην ικανότητά τους να επηρεάζουν τη μάθηση
των μαθητών και να κάνουν τη διαφορά στα αποτελέσματα και στα επιτεύγματα
των μαθητών. Αυτό φαίνεται να ενισχύει τη δέσμευσή τους για συλλογική εργασία
με τους συναδέλφους τους και να βελτιώνει τη διδασκαλία τους για την κάλυψη
των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών τους. Είναι πολύ θετικό για τους
εκπαιδευτικούς να γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί ότι μπορούν να φέρουν
οποιαδήποτε διδακτική αμφιβολία/πρόκληση στους συναδέλφους τους και ότι θα
λάβουν βοήθεια στην αντιμετώπιση των ανησυχιών τους. Εξίσου σημαντικό είναι να
έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν και να μάθουν από τις επιτυχίες των
συναδέλφων τους με διδακτικές πρακτικές που συζητήθηκαν σε συνάντηση ΕΚΜ,
καθώς και να ενσωματώνουν τις στρατηγικές στο ρεπερτόριο των διδακτικών
δεξιοτήτων τους. Αυτό οδηγεί του εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιούν τέτοιες
ευκαιρίες συνεργασίας για να ρυθμίσουν τα μαθήματα και να βελτιώσουν τη
διδασκαλία στην τάξη (Tschannen-Moran, 2014 ; Harris, Caldwell & Longmuir, 2013 ;
Hord & Tobia, 2012).
Συζήτηση - Συμπεράσματα
Η εφαρμογή αποτελεσματικών ΕΚΜ εξαρτάται από τη συμμετοχή των
εκπαιδευτικών στο συνεχιζόμενο διάλογο για τη διδασκαλία και τη μάθηση που
έχουν άμεση σχέση με την καθημερινή εργασία τους με τους μαθητές. Για να
συμβεί αυτό, τα στελέχη παιδαγωγικής καθοδήγησης και οι ηγέτες των περιφερειών
και των σχολείων πρέπει να παρέχουν υποστήριξη και ανατροφοδότηση και να
καλλιεργήσουν ένα κλίμα εμπιστοσύνης, συνθήκες στις οποίες οι ΕΚΜ μπορούν να
ευδοκιμήσουν. Όταν οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνουν αυτά τα περιβάλλοντα
επαγγελματικής μάθησης, τότε μπορούν να δράσουν με βάση την καθοδήγηση που
τους παρέχουν συνάδελφοί τους εκπαιδευτικοί, για να επιλύσουν σημαντικά
ζητήματα που αντιμετωπίζουν όχι μόνο ως εκπαιδευτικοί αλλά και ως
επαγγελματίες.

-377-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων

Η πρόκληση για τους ηγέτες στα σχολεία είναι να διασφαλίζουν ότι οι
προϋποθέσεις που απαιτούνται για να υποστηρίξουν τη συνεργατική εργασία των
εκπαιδευτικών για τη βελτίωση των διδακτικών πρακτικών, για το συλλογικό
αναστοχασμό και ατομικό αυτο-αναστοχασμό, και για την επίλυση προβλημάτων,
με απώτερο στόχο τη βελτίωση της μάθησης των μαθητών, είναι πρωταρχικό τους
μέλημα.
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Καινοτομία και δημιουργικότητα στο Ελληνικό σχολείο. Η θέση των
καλλιτεχνικών μαθημάτων στο Σχολείο.

Μπερεδήμας Παναγιώτης
Σχολικός Σύμβουλος κλ. ΠΕ08, Δρ. Επιστημών Αγωγής
Beredimas2001@yahoo.gr
Περίληψη
Οι τέχνες είναι δυναμικοί τρόποι δημιουργίας και επικοινωνίας. Τα προϊόντα της
καλλιτεχνικής δημιουργίας συνιστούν το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα του
αισθητικού τρόπου διαλεκτικής και αντίληψης, την ρήξη και την σύνθεση με νέους
τρόπους όλων εκείνων των συμβατικών εννοιών και κατηγοριοποιήσεων του
παρελθόντος.
Οι σύγχρονες αντιλήψεις για, την πολυπλοκότητα της νοημοσύνης, την αξιοποίηση
της εμπειρίας, την αποτελεσματικότητα της εργασίας σε ομάδες, την ενιαιοποίηση
της γνώσης, τη διαθεματικότητα και την διεπιστημονικότητα, δημιούργησαν την
ανάγκη για ανοιχτές διδακτικές διαδικασίες. Γίνεται εμφανής εδώ η ανάγκη
υιοθέτησης ενός ολιστικού μοντέλου παιδαγωγικής δράσης και η ανάγκη
ισορροπίας μεταξύ γνωστικών και συναισθηματικών εκπαιδευτικών στόχων αλλά
και η ανάγκη δημιουργικής επαφής με την Τέχνη, τον Εθνικό αλλά και τον
Παγκόσμιο πολιτισμό. Οι εκτός σχολικού προγράμματος και ωραρίου, επιλεκτικές
ομαδικές καλλιτεχνικές δραστηριότητες εθελοντικής συμμετοχής μοιάζουν σαν την
ιδανική λύση στο ερώτημα, αφού προσφέρουν δυνατότητες μαθησιακής ανάπτυξης
και ταυτόχρονα δίνουν την δυνατότητα δημιουργικής διεξόδου και
κοινωνικοποίησης.
Το καινοτομικό δομικό στοιχείο των δράσεων αυτών είναι το ότι αυτές βασίζονται
στην «έλξη» του εκπαιδευόμενου λόγω των ατομικών του ενδιαφερόντων και
κλίσεων και όχι στην παρώθηση μέσω της «ανταμοιβής» και της «ποινής».
Όμως η εκπαιδευτική δραστηριότητα μπορεί να αφορά αποκλειστικά και μόνο την
ενδοσχολική πραγματικότητα; Η διασύνδεση του «μαχόμενου εκπαιδευτικού» με
τις τοπικές μορφωτικές δυνάμεις των κοινωνιών και τους τοπικούς πολιτιστικούς
οργανισμούς τους μπορεί να επιφέρει ουσιαστικά αποτελέσματα, ειδικά σε
δημιουργικά αντικείμενα. Είναι φανερό ότι απαιτείται δομική μεταρρύθμιση του
υπάρχοντος εργασιακού χάρτη για τους εξειδικευμένους εκπαιδευτές στο πεδίο του
Πολιτισμού με διάχυση των δραστηριοτήτων τους από το σχολείο στις τοπικές
κοινότητες και αυτή είναι μάλλον η ενδεδειγμένη λύση στο πρόβλημα.
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Κάθε δημιουργική πράξη εμπεριέχει μια νέα αθωότητα της αντίληψης,
απαλλαγμένης από τον καταρράκτη της κατεστημένης πεποίθησης.
Koestler A, The Sleepwalkers, Hutchinson, London, 1959.
Πέρα από τους τρόπους που έχουμε για να βλέπουμε και των ιδεολογικών δομών
που υπάρχουν, οι άνθρωποι διαθέτουν την ικανότητα και την δύναμη να
διαμορφώνουν νέα σχήματα και νέες δομές. Μπορούν να καινοτομούν συνθέτοντας
παλιές ιδέες με νέους τρόπους ή και να δημιουργούν νέες ιδέες για να μας
προσφέρουν έτσι νέα οράματα της αλήθειας σχετικά με το τι σημαίνει «να είσαι
άνθρωπος». Τα προϊόντα της καλλιτεχνικής δημιουργίας συνιστούν το
χαρακτηριστικότερο παράδειγμα του αισθητικού τρόπου διαλεκτικής και
αντίληψης, την ρήξη και την σύνθεση με νέους τρόπους όλων εκείνων των
συμβατικών εννοιών και κατηγοριοποιήσεων του παρελθόντος. Η διάσπαση των
κανονιστικών ιδεολογικών σχημάτων και η διάβαση πέρα από τα υπάρχοντα όρια
της πεποίθησης, για να μπορέσουν να δημιουργηθούν νέοι συνδυασμοί και
συνδέσεις αποτελoύν πρότυπο καλλιτεχνικής φαντασίας. Ανάμεσα στα συστατικά
των τεχνών το πολυτιμότερο είναι οι δυνατότητες που αυτές προσφέρουν ώστε να
εφαρμοστεί και να αναπτυχθεί η δημιουργική νοημοσύνη των ανθρώπων. Οι τέχνες
ουσιαστικά είναι δυναμικοί τρόποι δημιουργίας και επικοινωνίας 96.
Η «Καινοτομία» στην κοινωνία, την οικονομία και την εκπαίδευση συνιστά σήμερα
έναν αναγνωρισμένο κοινωνικό στόχο, που άρρηκτα συνδέεται με τις ατομικές
ικανότητες και τις δυνατότητες για την ανάπτυξή τους. Το ερώτημα που εδώ
προκύπτει είναι γιατί η παραδοσιακή μορφή του γνωσιοκεντρικού σχολείου δεν
αναγνώριζε μέχρι τώρα αυτή την ανάγκη; Είναι δύσκολο όμως να χρησιμοποιούμε
σήμερα τον όρο «παραδοσιακό σχολείο» αφού ο ρόλος των σχολικών του
προγραμμάτων, είναι καταφανέστατα ανεπαρκής πια ενώ ταυτόχρονα οι γενικοί
σκοποί της εκπαίδευσης διαφοροποιούνται μέσα στο χρόνο που μεσολαβεί από τον
σχεδιασμό ως την εφαρμογή τους. Τα νέα δεδομένα που προέρχονται από την
ανομοιογένεια της σχολικής τάξης, τις ραγδαίες επιστημονικές και τεχνολογικές
εξελίξεις, την πολιτισμική διεθνοποίηση και τα παγκόσμια περιβαλλοντικά
ζητήματα, δημιούργησαν από την μια πλευρά, την σημερινή κοινωνική
πραγματικότητα που απαιτεί νέες μορφωτικές και κοινωνικές προσεγγίσεις. Οι
σύγχρονες αντιλήψεις, από την άλλη, για την πολυπλοκότητα της νοημοσύνης 97,
την αξιοποίηση της εμπειρίας, την αποτελεσματικότητα της εργασίας σε ομάδες,
την ενιαιοποίηση της γνώσης, τη διαθεματικότητα και την διεπιστημονικότητα,
δημιούργησαν την ανάγκη για ανοιχτές διδακτικές διαδικασίες. Γίνεται εμφανής
εδώ η ανάγκη υιοθέτησης ενός ολιστικού μοντέλου παιδαγωγικής δράσης και η
ανάγκη ισορροπίας μεταξύ γνωστικών και συναισθηματικών εκπαιδευτικών στόχων
αλλά και η ανάγκη δημιουργικής επαφής με την Τέχνη, τον Εθνικό αλλά και τον
96

Ρόμπινσον Κ. Οι Τέχνες στα σχολεία. Αρχές-πρακτικές-προβλέψεις. Εκδ. Καστανιώτης-Αισθητική
Αγωγή, Αθήνα 1999.
97
(Gardner,1993),
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Παγκόσμιο πολιτισμό. Σύγχρονοι ερευνητές98 με βάση την έκθεση του ΟΟΣΑ το
1996, επισημαίνουν την αναγκαιότητα συμμετοχής σε προαιρετικά
προγράμματα διότι τα αντικείμενα αυτά δεν μπορούν να αναπτυχθούν επαρκώς
μέσα στα ωρολόγια προγράμματα. Θεωρήθηκε απαραίτητο αυτά να αναπτυχθούν
επιλεγμένα με βάση τις ανάγκες των μαθητών. Συνειδητοποιήθηκε η ανάγκη
διασύνδεσης του σχολείου με την κοινωνία, τον Πολιτισμό & το Περιβάλλον.
Δεν αποτελεί προσωπική διαπίστωση η καταστολή της δημιουργικής ορμής του
αναπτυσσομένου ατόμου και ειδικότερα του ατόμου όχι ιδιαίτερα ανεπτυγμένων
κοινωνικών δεξιοτήτων, μέσα στο γνωσιοκεντρικό παραδοσιακό σχολικό μοντέλο.
Η δημιουργικότητα που ταυτίζεται με την ενεργητική επαφή του εκπαιδευόμενου
ατόμου με την καλλιτεχνική δημιουργία, απ όσο φαίνεται, αποτελεί την πιο
πρόσφορη εκπαιδευτική διαδρομή. Για να αποκτηθεί η εμπειρία επαφής με τον
Πολιτισμό99, πρέπει τα παιδιά και να δημιουργούν αλλά και να ανταποκρίνονται
στην Τέχνη. Οι δύο αυτοί τρόποι συνάντησης με την Τέχνη έχουν αμοιβαία
εξάρτηση δηλαδή απαιτούνται ζωντανά και καλοσχεδιασμένα επιτυχή
προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων που να μπορούν να υλοποιηθούν με
υποστήριξη από τους σχολικούς παράγοντες αλλά και από τους ενδιαφερόμενους
πολίτες των τοπικών κοινωνιών. Τα προγράμματα αυτά πρέπει να είναι επιλεκτικά,
να αντικατοπτρίζουν τόσο τις κύριες καλλιτεχνικές Παραδόσεις της καλλιτεχνικής
σκέψης στην δυτική κουλτούρα όσο και τις διαπολιτισμικές γενικές αντιλήψεις για
την τέχνη που αντλούνται από την Ιστορία της Τέχνης και την κοινωνική
Ανθρωπολογία100. Η ενεργητική μαθησιακή και εναισθητική διεργασία που
απαιτείται στην καλλιτεχνική δημιουργία, αλλά και η αναγκαία αποδόμηση και
επανασύνθεση με πρακτικές βασισμένες στην προσωπική επιλογή δημιουργεί τις
συνθήκες για αυτό που σήμερα αποκαλούμε «ενεργή μάθηση». Είναι όμως, η
«ενεργή» έστω, μάθηση κάποια μορφή δημιουργίας; Σίγουρα ναι, αλλά μπορεί να
λειτουργήσει και να εκφραστεί ελεύθερα μόνο σε ένα περιβάλλον απαλλαγμένο
από τα δεσμά και τις συμβάσεις του συντηρητικού «γνωσιοκεντρικού» σχολείου,
που να στοχεύει στην ανάπτυξη και εκεί όπου η προσωπική επιλογή αποτελεί
θεμελιωμένο δικαίωμα. Το σχήμα εκπαιδευτικής ενέργειας-αποτελέσματος που
εδώ πια απαιτείται είναι γνωστό, αφού παραδεχόμαστε ότι: το «ακούω» οδηγεί στο
ξεχνάω, το «βλέπω» στο θυμάμαι και το «πράττω» στο κατανοώ.
Όμως πως μπορούν να χωρέσουν σε ένα ήδη υπερφορτωμένο σχολικό ωράριο
δραστηριότητες Πολιτισμού, αφού ο χρόνος που αφ ενός απαιτείται, για την
εκπόνηση των δραστηριοτήτων τους είναι μεγάλος και αφ ετέρου, ακανόνιστος για
την συμμετοχής τους, σε επισκέψεις, περιοδικών εκθέσεων, συναυλιών ή
παραστάσεων; Οι εκτός σχολικού προγράμματος και ωραρίου, επιλεκτικά ομαδικές
98

(Ανδρέου,2002, Μπαγάκης, 2000, Σολομών, 2000)
Εδώ σαν ορισμό της έννοιας « Πολιτισμός» θεωρούμε το σύνολο των Τεχνών όπως αυτές
εξελίσσονται και αφομοιώνονται από τις κοινωνίες μέσα στον χρόνο (Κουλτούρα).
100
Chapman L. « Διδακτική της Τέχνης-Προσεγγίσεις στην καλλιτεχνική Αγωγή». Εκδ. Νεφέληβιβλιοθήκη της τέχνης, Αθήνα 1993, επιμέλεια Π.Χριστοδουλίδης.
99
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καλλιτεχνικές δραστηριότητες εθελοντικής συμμετοχής μοιάζουν σαν την ιδανική
λύση στο ερώτημα, αφού προσφέρουν δυνατότητες μαθησιακής ανάπτυξης και
ταυτόχρονα δίνουν την δυνατότητα δημιουργικής διεξόδου και κοινωνικοποίησης.
Χρησιμοποιούνται ήδη σε διάφορες μορφές και με διαφορετικά λειτουργικά
σχήματα σχεδόν σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών της Ευρώπης και
φυσικά και της Αμερικής. Το καινοτομικό δομικό στοιχείο των δράσεων αυτών είναι
το ότι αυτές βασίζονται στην «έλξη» του εκπαιδευόμενου λόγω των ατομικών του
ενδιαφερόντων και κλίσεων και όχι στην παρώθηση μέσω της «ανταμοιβής» και της
«ποινής». Δίνουν ταυτόχρονα την δυνατότητα και στον εκπαιδευόμενο αλλά και
στον εκπαιδευτικό για αμφίδρομες διδακτικές εμπειρίες και ανάπτυξη των
κοινωνικών αναγκών τους σαν ισότιμων μελών δημιουργικής ομάδας. Εδώ φαίνεται
ξεκάθαρα μία σημαντική εκπαιδευτική καινοτομία: η αναβίωση της εκπαιδευτικής
δομής των Μεσαιωνικών συνεργείων-«σιναφιών» μέσα από ένα μοντέρνο
εκπαιδευτικό σχήμα. Νέοι άνθρωποι και παλιά εργαλεία όπως θα την περιέγραφε ο
Ezra Pound στις αρχές του 20ου αι.. Κερδίζοντας την εκτίμηση της ομάδας μέσα από
την συνεργασία, σε τέτοιες δημιουργικές ομάδες εργασίας, ένα ανασφαλές
αναπτυσσόμενο άτομο βελτιώνει την αυτοεκτίμησή του και παρωθείται έμμεσα σε
συνεργατικές - κοινωνικοποιητικές διαδικασίες. Ο ρόλος εδώ του εκπαιδευτικού
μπορεί εύκολα να γίνει συστηματικά απλά καθοδηγητικός ξεφεύγοντας από τα
«διδακτικίστικα» πρότυπα.
Όμως η εκπαιδευτική δραστηριότητα μπορεί να αφορά αποκλειστικά και μόνο την
ενδοσχολική πραγματικότητα; Έχουν και οι άλλοι δύο σημαντικότατης
παιδαγωγικής βαρύτητας παράγοντες, η οικογένεια και η τοπική κοινωνία, την
ικανότητα αλλά και την διάθεση να υποστηρίξουν την δημιουργική διαμόρφωση
των αναπτυσσόμενων ατόμων; Απ όσο αντιλαμβανόμαστε η απάντηση στο
ερώτημα μάλλον αιωρείται ανάμεσα στις αρνητικές και στις ουδέτερες περιοχές της
εκπαιδευτικής μας εμπειρίας.
Η διασύνδεση του «μαχόμενου εκπαιδευτικού» με τις τοπικές μορφωτικές δυνάμεις
των κοινωνιών και τους τοπικούς πολιτιστικούς οργανισμούς τους μπορεί να
επιφέρει ουσιαστικά αποτελέσματα, ειδικά σε δημιουργικά αντικείμενα. Ο
«καινοτομικός» θεσμός του Υπεύθυνου Σχολικών Δραστηριοτήτων στην περιφέρεια
αν και δεν αποτελεί παρά ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή, δεν είναι
αρκετός, κατά την γνώμη μου, ώστε να διασπάσει το τοπικιστικό πολιτισμικό
συνεχές των απομονωμένων μικρών κοινωνιών. Εδώ υπάρχει ένα σημαντικό
λειτουργικό κενό, που για να καλυφθεί θα πρέπει να θεσμοθετηθεί από την
πολιτεία η δυνατότητα απευθείας διασύνδεσης του σχολείου με τις δυνάμεις αυτές.
Νομίζω ότι είναι απαραίτητη, θεσμοθετημένα, η παρουσία εξειδικευμένων
εκπαιδευτικών, πολιτισμού, μέσα στους τοπικούς πολιτιστικούς οργανισμούς των
απομακρυσμένων μικρών κοινοτήτων σαν εκπαιδευτών και επιστημονικών μελών.
Το πρόβλημα που προκύπτει εδώ είναι βασικό, δυσεπίλυτο και μέχρι τώρα δεν έχει
αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά αφού είναι διαπιστωμένη η ολιγάριθμη παρουσία
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καλλιτεχνών στην ελληνική εκπαιδευτική διαδικασία 101. Είναι φανερό ότι
απαιτείται δομική μεταρρύθμιση του υπάρχοντος εργασιακού χάρτη για τους
εξειδικευμένους εκπαιδευτές στο πεδίο του Πολιτισμού με διάχυση των
δραστηριοτήτων τους από το σχολείο στις τοπικές κοινότητες και αυτή είναι μάλλον
η ενδεδειγμένη λύση στο πρόβλημα.
Υπάρχουν δύο εγγενείς και βασικές δυσκολίες σχετικές με την στελέχωση των
μικρών σχολικών μονάδων στις γεωγραφικά απομονωμένες κοινωνίες, που
φαίνονται εντονότερα στις νησιωτικές περιοχές και που πολλαπλασιάζονται λόγω
της συγκεντρωτικής δομής του ελληνικού διοικητικού εκπαιδευτικού συστήματος
όπου παρακάμπτεται, μαζί με τα τοπικά προβλήματα, η περιφερειακή και τοπική
διάχυση 102. Αφ ενός μεν ο αριθμός των εξειδικευμένων εκπαιδευτικών πολιτισμού
στο ελληνικό σχολείο είναι μικρός και συνήθως δεν μπορεί να διατίθεται έστω και
ένας, λόγω μικρής κάλυψης του ωραρίου του στα σχολεία αυτά, ενώ από την άλλη
οι ανάγκες αυτές δεν μπορούν να καλυφθούν με αυτοδίδακτους τοπικούς
καλλιτέχνες λόγω μη εκπαιδευτικής εμπειρίας αλλά ούτε και με εκπαιδευτικούς
γενικής αγωγής λόγω της μεθοδολογικής διαφορετικότητας των αντικειμένων τους
103
. Αντίθετα η παρουσία τοπικού τεχνίτη εντός του σχολικού προγράμματος μπορεί
να αποφέρει σημαντικά εκπαιδευτικά οφέλη σε μεγαλύτερες σχολικές μονάδες,
μόνο με την συμβολή του εξειδικευμένου εκπαιδευτικού.
Η παρουσία, με όποια σχέση εργασίας εκπαιδευτικού, του πολιτισμικού πεδίου στις
δραστηριότητες των τοπικών κοινωνιών εντός και εκτός σχολείου παρέχει την
απαραίτητη διασύνδεση του σχολείου με την κοινωνία, συμβάλλοντας ουσιαστικά
στην υποστήριξη της δημιουργικότητας όχι μόνο των μαθητών αλλά και την
αποδοχή του περιβάλλοντός τους. Η θεσμοθέτηση ύπαρξης τουλάχιστον ενός
σχολείου με ΕΑΕΠ για κάθε μικρή και απομονωμένη κοινωνία φαίνεται σαν την
ενδεδειγμένη λύση. Το παλαιότερο υπόδειγμα, επίσης της Λαϊκής Επιμόρφωσης
μέσα από διοικητικές τροποποιήσεις και διασυνδεμένο απευθείας πια με το
σχολείο θα μπορούσε να επιφέρει ρήξη στο πλέγμα της κοινωνικής και ατομικής
απομόνωσης όχι μόνο για τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες αλλά ακόμα και για
τους ενεργούς, δυνητικά, πολίτες. Το σχήμα αυτό θα μπορούσε αφ ενός να
βελτιώσει την επικοινωνία αλλά και να υποστηρίξει αποτελεσματικά το επιχείρημα
της «Διαβίου Μάθησης» αφ ετέρου, ακόμα και έξω από το σχολείο, εξακτινισμένο
μέσα στις τοπικές κοινότητες. Η δημιουργία ενός ισχυρού υπόβαθρου αποδοχής
δημιουργικών πολιτιστικών δραστηριοτήτων θα μπορούσε να συνιστά σημαντική
εκπαιδευτική αλλά και διοικητική καινοτομία.
101

Η διαπίστωση αναφέρεται και στο συνοδευτικό έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών
και Διεθνών Θεμάτων, με ΑΠ61648/ ΙΑ-8-4-2012. για το Δίκτυο ΕΥΡΙΔΙΚΗ.
102
Δίκτυο ΕΥΡΙΔΙΚΗ. “ Arts and Cultural Education at School in Europe’”-Education, έκδ. Audiovisual &
Culture Executive Agency. 2009, κεφ 1: Τέχνες και Πολιτιστικά σχολικά προγράμματα. Ευθύνες για
τους σκοπούς και την ανάπτυξη. Σελ 17-22. πιν.1.1 .
103
Arts and Cultural Education…..οπ.π κεφ 5: Δάσκαλοι Τέχνης, η Παιδεία και η εκπαίδευση τους.
σελ.71-74
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Την δεκαετία του 70 σε μια πόλη της Αμερικής πολίτες που προερχόταν από όλα τα
κοινωνικά στρώματα και όλες τις ηλικίες παρακολουθούσαν το καλοκαίρι
παραστάσεις όπερας που παιζότανε πάνω σε μια εξέδρα στο πάρκο ενός
ζωολογικού κήπου. Συνδύαζαν έτσι μια βραδιά όπερας με ένα προηγούμενο πικνίκ
στο ηλιόλουστο γρασίδι και μια επίσκεψη στον Ζωολογικό κήπο. Όταν
ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση του κτηρίου της όπερας με τις ιδανικές συνθήκες για
επαγγελματικές παραστάσεις και η όπερα του πάρκου, για οικονομικούς λόγους
καταργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι το κοινό λιγόστεψε αφού δεν πήγαιναν πια εκεί οι
εργατικές οικογένειες και το κοινό αποτελούνταν σχεδόν αποκλειστικά από
μεσήλικες μεσοαστούς των ανωτέρων στρωμάτων. Παρά τις λιγότερο
επαγγελματικές συνθήκες του ζωολογικού κήπου, φάνηκε ότι οι εκεί παραστάσεις
άρεσαν σε ένα μεγάλο κοινωνικοοικονομικό και ηλικιακό φάσμα πολιτών. Η
εκπολιτιστική δράση της όπερας λειτουργούσε τελικά λιγότερο στις εξειδικευμένες
συνθήκες δομής απ ότι στις πολυλειτουργικές. Η αισθητική ουσιαστικά απόφαση
για την συνέχιση της λειτουργίας μιας εκ των δύο, αφού και οι δύο ταυτόχρονα δεν
μπορούσαν να λειτουργούν, σχετιζόταν με την επιλογή ανάμεσα στην μεγάλη
προσέλευση και την ποιότητα της όπερας. Στην δύσκολη θέση όπου βρέθηκαν οι
δημοτικοί σύμβουλοι του Midwest, για την απόφαση κλεισίματος μιας εκ των δύο,
σίγουρα δεν βρίσκονται οι παράγοντες της εκπαίδευσης του εννεατάξιου
υποχρεωτικού σημερινού σχολείου. Αν πιστεύουμε ότι η ζωή μας απαιτεί
περισσότερη επισημότητα, τάξη, πειθαρχία και εστίαση τότε καλλιεργούμε την τάση
μέσω των εξειδικευμένων δομών. Αν πιστεύουμε ότι η ζωή απαιτεί ευρύτητα,
ευελιξία και συμμετοχή τότε πρέπει να αναζητήσουμε και να δημιουργήσουμε
πολυλειτουργικές μορφές στην δομή του υποχρεωτικού σχολείου 104.
Η «Ερευνητική Εργασία» λόγω της βασικής της δομής θα μπορούσε κάλλιστα να
χαρακτηριστεί σαν εκπαιδευτική «καινοτομία» εντός σχολικού ωραρίου, αφού είναι
φανερό πως εμπεριέχει λειτουργικά την εκπαιδευτική κάλυψη όλων των
προαναφερόμενων αντικειμενικών αναγκών του αναπτυσσόμενου ατόμου που έχει
την δυνατότητα και την ευελιξία ταυτόχρονα να επικεντρωθεί, στην κάθε μία από
αυτές. Η διαθεματικότητα που απαιτείται εδώ είναι το βασικό καινοτομικό για τα
ελληνικά εκπαιδευτικά δεδομένα, σημείο. Όμως ήδη κατά την έναρξη της πρώτης
εφαρμογής της καινοτομικής αυτής δράσης, υπήρξαν ενστάσεις σχετικές με την
υποβάθμιση των γνώσεων που αυτή προάγει. Οι εξειδικευμένοι εκπαιδευτικοί
φοβούνται πως θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε σπουδές που προϋποθέτουν
συνδυασμούς καλλιτεχνικών μαθημάτων και μέσα απ αυτούς, σε λιγότερο
εξειδικευμένη διδασκαλία και σε χαμηλότερου επιπέδου εργασία. Το πρόβλημα της
μη αποδοχής των «εμπλουτισμένων» εκπαιδευτικών δράσεων μέσα στο σχολικό
πρόγραμμα δεν είναι αποκλειστικά ελληνικό, αφού πρωτοεντοπίστηκε κατά την
εφαρμογή του στην Αγγλία στις αρχές της δεκαετίας του 90. Παρά τους φόβους
αυτούς τέτοια συνδυαστικά σχήματα καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και
104

Chapman L. Η Διδακτική της Τέχνης
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δραστηριοτήτων παρήγαγαν δυναμικές συνεργασίες μεταξύ δασκάλων και
καινούριες συναρπαστικές ευκαιρίες μέσα από εμπειρίες για τους μαθητές. Αυτό
που απομένει να γίνει είναι το να εξασφαλιστεί μέσα και έξω από το σχολικό
πρόγραμμα και τις συνειδήσεις των εκπαιδευτικών, μια συνεπέστερη πρόβλεψη για
τον ρόλο των τεχνών σε ένα ισότιμο κοινό πλαίσιο για όλους τους γνωστικούς
κλάδους105. Σήμερα είναι εκπαιδευτικά αποδεκτό πως η κακή πρακτική δεν αναιρεί
τις σωστές αρχές, ενώ παράλληλα οι ολιστικές προσεγγίσεις της διαδικασίας της
μάθησης, έχουν καθολική αποδοχή από τον εκπαιδευτικό χώρο 106.
Η σημαντικότερη μεταπολιτευτικά εκπαιδευτική καινοτομία για το ελληνικό
δημόσιο υποχρεωτικό σχολείο είναι η θέσπιση της εννιάχρονης μαθητείας107 με
παρουσία εξειδικευμένων εκπαιδευτικών ειδικοτήτων108. Μερικές από τις
εκπαιδευτικές καινοτομίες στην Ελλάδα των τελευταίων χρόνων όμως, είναι
αμφίσημες και συχνά αντιφατικές. Το στ αλήθεια καινοτομικό πρόγραμμα ΜΕΛΙΝΑ
που δημιουργήθηκε για να υποκαταστήσει την έλλειψη καλλιτεχνικής Αγωγής στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση όταν δεν υπήρχαν εξειδικευμένοι δάσκαλοι,
αντικαθίσταται από τα Νέα Σχολικά εγχειρίδια Αισθητικής Αγωγής, γενικής χρήσης,
συνιστώντας άλλη μια πανευρωπαϊκού επιπέδου καινοτομία 109. Όμως στο τεύχος
του: “Arts and Cultural Education at School in Europe” αναφέρεται ότι η ύπαρξη
εργαστηριακών χώρων στα ελληνικά σχολεία είναι προαιρετική, γεγονός που μας
παραπέμπει σαφέστατα σε μια παρωχημένη πρακτική «γνωσιοκεντρικής»
αντίληψης για τα πολιτιστικά δημιουργικά αντικείμενα.
Καταργούνται, επίσης, ο εξειδικευτικός θεσμός του ΕΟΜΜΕΧ και τα Κλαδικά
Ινστιτούτα του, οι αποκεντρωτικές Νομαρχιακές Επιτροπές Λαϊκής Επιμόρφωσης και
αντικαθίστανται από τα συγκεντρωτικότερης διοικητικής δομής πολυλειτουργικά
Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και τα τεχνολογικής υφής ΙΕΚ. Άλλη μια σημαντική
ελληνική εκπαιδευτική καινοτομία που δεν συνεχίστηκε, ήταν οι «Μαθητικοί
Καλλιτεχνικοί Αγώνες» και οι «Υπεύθυνοι Πολιτιστικών και καλλιτεχνικών Αγώνων»
στις τοπικές διευθύνσεις. Όμως καινοτομίες σαν τα Καλλιτεχνικά & Μουσικά
σχολεία, δημοτικά σχολεία με ΕΑΕΠ και την «Ευέλικτη Ζώνη» συνεχίζονται. Αν και
δεν θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν σαν ελληνικές καινοτομίες το Νέο Σχολείοσχολείο του 21ου αι., η Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου στην σχολική μονάδα, και
το διαδικτυακό «Παρατηρητήριο» της, δεν παύουν να αποτελούν δομική
καινοτομία. Θεσμοί σαν το «Αριστεία» και ιστοσελίδες σχετικές με «καλές
105

Ρόμπινσον Κ. «Οι Τέχνες στα σχολεία. Αρχές-πρακτικές-προβλέψεις». Εκδ. Καστανιώτης-Αισθητική
Αγωγή, Αθήνα 1999
106
Ρόμπινσον 1999, σ.31-35
107
Το άρθρο 16 του Συντάγματος του 1975 καθορίζει την ενεαετή υποχρεωτική φοίτηση και στην
παρ. 1 αναφέρεται ότι: Η τέχνη η επιστήμη η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθεραι, η δε
ανάπτυξις και προαγωγή αυτών αποτελεί υποχρέωσιν του Κράτους. (ΦΕΚ 111 της 9 Ιουνίου τ. Α΄)
108
Βασικό Νομοθετικό πλαίσιο, Π.Δ.132/ΦΕΚ 53,τευχ.1.10 Απριλίου 1990, σελ545-549.και
N.2817/2000 (ΦΕΚ78τΑ/14-3-2000). ( Περί ειδικοτήτων στο Δημοτικό Σχολείο).
109
Και οι δύο αυτές δράσεις αναφέρονται στο “ Arts and Cultural Education at School in Europe’ σαν
αξιόλογες ιδιαίτερες ελληνικές καινοτομίες.
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διδακτικές πρακτικές» αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ, τα μπλόγκ των σχ.
συμβούλων και των επιστημονικών συλλόγων των εκπαιδευτικών με τους
ανάλογους καταλόγους συνδέσμων, υποστηρίζουν σε μεγάλο βαθμό τις καινοτόμες
πρακτικές των, κυρίως νέων, εκπαιδευτικών ειδικότερα αυτών που υπηρετούν σε
απομονωμένες περιοχές αλλά και σε πολιτισμικά υποβαθμισμένα περιβάλλοντα.
Καλό θα ήταν λοιπόν να προεκτείνουμε την πρακτική και την ορολογία της έννοιας
«Διαβίου μάθησης» σε «Διαβίου μάθησης με ανάπτυξη της δημιουργικότητας».
Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα προαιρετικά εντός και εκτός
σχολικού ωραρίου προγράμματα πολιτισμού δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται πια
σαν πολυτέλεια αλλά σαν σημαντική σύγχρονη εκπαιδευτική ανάγκη. Η
θεσμοθέτηση της καινοτομίας στην εκπαίδευση και η διάχυση των ορθών,
ουσιαστικά προσωπικών, διδακτικών πρακτικών των εκπαιδευτικών όσο και η
διαχείριση των ενδιαφερόντων των μαθητών, αντιμετωπίζει σε ένα μεγάλο μέρος
τις παιδαγωγικές αδυναμίες που διαπιστωμένα υπάρχουν στις παλαιότερες
αντιμετωπίσεις του πολιτισμού και των τεχνών μέσα από την σχολική διαδικασία.
Καλό θα ήταν λοιπόν να προεκτείνουμε την πρακτική και την ορολογία της έννοιας
«Διαβίου μάθησης» σε «Διαβίου μάθησης με ανάπτυξη της δημιουργικότητας».
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Εκπαιδευτικές πολιτικές: τάσεις και κατευθύνσεις
Γεωργαλής Ε. Ευάγγελος
PhD, MSc, MEd, Εκπαιδευτικός
vgeorgalis@yahoo.gr
Περίληψη
Οι ραγδαίες κοινωνικές, οικονομικές και τεχνολογικές μεταβολές επιβάλλουν στα
εκπαιδευτικά συστήματα να εξελίσσονται προκειμένου να μην αποκλίνουν από τις
ανάγκες της κοινωνίας, γεγονός που θα τα οδηγούσε στην απαξίωση. Και δεν
αναφερόμαστε μόνο στο διδακτικό – παιδαγωγικό τμήμα της εκπαίδευσης αλλά
κυρίως στον νέο τύπο μαθητικού πληθυσμού και κοινωνιών που προέκυψαν από
την παγκοσμιοποίηση, την τεράστια μετακίνηση πληθυσμών, την ανάγκη εξεύρεσης
εργασίας σε ένα τεχνολογικό περιβάλλον που αλλάζει πιο γρήγορα από την
δυνατότητα προσαρμογής των ανθρώπων. Όλοι αυτοί οι παράγοντες καθιστούν
απαραίτητη την συνεχή παρακολούθηση των διεθνών τάσεων των σχετικών με τις
πολιτικές στο χώρο της εκπαίδευσης και την προσαρμογή του εκπαιδευτικού
συστήματος κάθε χώρας στα νέα δεδομένα. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να
καταδείξει τις κατευθύνσεις των πολιτικών που υιοθετούνται από τα ευρωπαϊκά
εκπαιδευτικά συστήματα στην πορεία τους προς ένα σύγχρονο σχολείο στον 21ο
αιώνα και το βαθμό ολοκλήρωσής τους στην ελληνική πραγματικότητα.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ανθρωπότητα, στην εποχή μας, έχει εισέλθει σε μια διαδικασία επιταχυνόμενης
εξέλιξης που επικεντρώνεται κύρια στον τεχνολογικό τομέα και στον τομέα των
επιστημών. Το παράδειγμα με τον εμπειρικό νόμο του Moore, για τον ρυθμό
εξέλιξης ενός επιστημονικού κλάδου, της ηλεκτρονικής, δίνει μια καλή εικόνα αυτής
της πορείας (Georgalis & Aifantis, 2013), σύμφωνα με το οποίο, η ίδια η τεχνολογική
εξέλιξη ανατροφοδοτεί τον εαυτό της και δρα ως καταλύτης νέων ανακαλύψεων και
προώθησης της τεχνολογίας. Ένα από τα αποτελέσματα αυτής της πορείας είναι η
δημιουργία του διαδικτύου, η οποία θεωρείται ανακάλυψη εφάμιλλη του
ηλεκτρισμού ή της ατομικής ενέργειας. Το διαδίκτυο άλλαξε τη μορφή του κόσμου
μας. Εισήγαγε τον κόσμο της πληροφορίας και έκανε τη γνώση και την πληροφορία
προσβάσιμη στον καθένα. Συγχρόνως, είχαμε το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης
στον οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό και στο πολιτισμικό τομέα. Επήλθαν τεράστιες
πολιτικές μεταβολές – π.χ. πτώση του ανατολικού μπλοκ, άνοδος νέων παγκόσμιων
δυνάμεων όπως η Κίνα, μεταβολές στον Αραβικό κόσμο – και κατά συνέπεια είχαμε
τεράστιες μετακινήσεις πληθυσμών λόγω κυρίως των ανισοτήτων της οικονομικής
ανάπτυξης αλλά και των συρράξεων που ξέσπασαν.
Όλα αυτά αναπόφευκτα επηρέασαν και τον τομέα της εκπαίδευσης και τα
εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών, που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν μια
πλειάδα προκλήσεων. Η μετακίνηση των πληθυσμών δημιούργησε κοινωνίες
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πολυπολιτισμικές με τεράστιες ανισότητες και διαφοροποιήσεις μεταξύ των
γηγενών πληθυσμών και των μεταναστών. Στο χώρο της εκπαίδευσης βρέθηκαν
μαζί μαθητές από διαφορετικές κουλτούρες, θρησκείες και αξίες, με μεγάλες
οικονομικές διαφορές. Τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα κλήθηκαν να εξελιχθούν
για να μπορέσουν να προσαρμοσθούν στις νέες συνθήκες και να αντιμετωπίσουν τα
νέα δεδομένα. Εκτός όμως από τις αλλαγές αυτές, λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης
είχαμε και την εισαγωγή νέων εργαλείων διδακτικής, όπως η χρήση ηλεκτρονικών
υπολογιστών και η δικτύωσή τους, που παρείχε την δυνατότητα περισσότερο
εξατομικευμένης διδασκαλίας, πιο εποπτικής και με άμεσους τρόπους ελέγχου και
αξιολόγησης. Αλλά, και η εξέλιξη των επιστημών προσέφερε καινούργια γνώση,
καινούργια πεδία προς εξερεύνηση και ανάγκασε σε αναπροσαρμογή των
Αναλυτικών Προγραμμάτων των εκπαιδευτικών συστημάτων.
Η εκπαίδευση, έτσι, βρέθηκε μπροστά σε ένα κυκεώνα αλλαγών. Αυτές τις αλλαγές
έπρεπε να τις διαχειριστεί και εν συνεχεία να τις αφομοιώσει. Το άμεσο πρόβλημα
που αντιμετώπισαν όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα ήταν οι πολλές και σύγχρονες
αλλαγές που έπρεπε να απορροφήσουν. Όσες περισσότερες οι αλλαγές, τόσο πιο
δύσκολο είναι να απορροφηθούν οπότε ο ασφαλέστερος δρόμος είναι η σταδιακή
αλλαγή και προσαρμογή. Στο σημείο αυτό ο ρόλος της διοίκησης της εκπαίδευσης,
σε όλα τα επίπεδα, είναι καθοριστικός και η πρώτη ενέργειά της ήταν να
προσπαθήσει να μετρήσει μέσω χαρακτηριστικών δεικτών το μέγεθος των
επερχόμενων αλλαγών, ώστε στη συνέχεια να προτείνει κατάλληλη αντιμετώπιση.
Έρευνες διεθνών οργανισμών όπως η UNESCO, ο ΟΟΣΑ, το Συμβούλιο της Ευρώπης,
προσπάθησαν να καθορίσουν το μέγεθος των προβλημάτων στην νέα εποχή της
εκπαίδευσης. Χρησιμοποιήθηκαν τα αποτελέσματα διαγωνισμών τύπου PISA,
έρευνες σχετικά με την σύνθεση των μαθητικών πληθυσμών, την πρόωρη
εγκατάλειψη του σχολείου και άλλοι μετρήσιμοι δείκτες.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Το πρώτο συμπέρασμα ήταν ότι έπρεπε να βελτιωθεί η ίδια η διοίκηση της
εκπαίδευσης. Από τα ανώτερα κλιμάκια της διοίκησης, τα οποία έχουν ρόλο
στρατηγικό και αποφασίζουν για την έκταση των μεταρρυθμίσεων που θα
εισαχθούν, μέχρι τα κατώτερα κλιμάκια της ηγεσίας που αποτελούνται από τα
εκτελεστικά όργανα της διοίκησης και είναι οι Διευθυντές των μονάδων, ο ρόλος
τους είναι καθοριστικός για την ομαλή λειτουργία του συστήματος και την επίτευξη
τόσο των ζητούμενων αποτελεσμάτων μάθησης όσο και την διαμόρφωση ατόμων
και πολιτών με κριτική σκέψη, δημοκρατική συνείδηση και υψηλές ατομικές και
ηθικές αξίες στο πλαίσιο του σημερινού κοινωνικο-οικονομικού και πολιτισμικού
πλαισίου. Ως συνέπεια, ο ρόλος της διοίκησης εστιάζει αφενός στην καθοδήγηση
των εκπαιδευτικών τους οποίους πρέπει να εμπνεύσει για να μεγιστοποιηθεί η
απόδοσή τους και αφετέρου στην υιοθέτηση ευέλικτων σχημάτων διοίκησης
(Αθανασούλα-Ρέππα, 2008) ώστε να πετύχουν πραγματική ανάπτυξη και εύρυθμη
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λειτουργία του συστήματος στο περιβάλλον μιας Παγκόσμιας Κοινότητας. Αν
θέλαμε να την ορίσουμε θα λέγαμε ότι η σχολική ηγεσία είναι η διαδικασία της
χρήσης των ικανοτήτων, των γνώσεων και των δεξιοτήτων τόσο των εκπαιδευτικών
και των μαθητών όσο και του συνόλου των υπολοίπων εμπλεκομένων στην κάθε
σχολική μονάδα, όπως το βοηθητικό προσωπικό, οι γονείς και οι τοπικές αρχές.
Η διαδικασία διαχείρισης των προκλήσεων που παρουσιάζονται σήμερα,
προϋποθέτει κατ’ αρχήν την καλύτερη δυνατή χρήση των ανθρώπινων πόρων και
στη συνέχεια, των όποιων διατιθέμενων υλικών και οικονομικών πόρων μέσω της
ηγεσίας της εκπαίδευσης. Η ηγεσία αυτή, ευθύνεται για τη συλλογή και ανάλυση
των δεδομένων βάσει των οποίων θα διαμορφωθούν ανάλογες πολιτικές και
συνεπώς αποτελεί τεκμηριωμένα κρίσιμο παράγοντα για τη βελτίωση της ποιότητας
της εκπαίδευσης (Kikis-Papadakis & Villalba, 2012).
Πέραν της αναμόρφωσης της διοίκησης της εκπαίδευσης, η ανάπτυξη των
εκπαιδευτικών πολιτικών επικεντρώνεται σήμερα σε στόχους όπως η ισότητα, η
ένταξη και η δίκαιη αντιμετώπιση του συνόλου των μαθητών και η βελτιστοποίηση
των διαδικασιών μάθησης, ώστε να μεγιστοποιηθούν τα αποτελέσματα της
εκπαίδευσης. Οι στόχοι αυτοί επιβάλλονται από τη γενικότερη τάση
παγκοσμιοποίησης που επηρεάζει και τον τομέα της εκπαίδευσης, εισάγοντας
ποικιλία προκλήσεων όπως η πολυπολιτισμικότητα, η ποικιλία εθνοτικής
καταγωγής, η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση κ.α. (Field et al, 2007). Η ερευνητική
μελέτη οδήγησε στον καθορισμό των κυριότερων στόχων που έπρεπε να πετύχει η
εκπαίδευση, και οι στόχοι αυτοί ήταν:
(i) η αύξηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης και
(ii) η ισότητα και η δικαιοσύνη στο σχολικό περιβάλλον.
ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Οι διεθνείς τάσεις εξέλιξης της εκπαίδευσης ώστε να εκπληρωθούν οι στόχοι για το
σχολείο της ισότητας και της δικαιοσύνης και της βέλτιστης μάθησης, καθορίζονται
από ορισμένα θεμελιώδη στοιχεία τα οποία μπορούμε να ομαδοποιήσουμε σε
πέντε κατηγορίες:
v Αυτονομία
v Λογοδοσία και Υπευθυνότητα
v Κατανεμημένη εξουσία
v Ανάπτυξη πολιτικών ανταπόκρισης των συμμετεχόντων στις μεταρρυθμίσεις
v Εκπαίδευση στελεχών
Αυτονομία: Αν ανατρέξουμε στο παρελθόν, διαπιστώνουμε ότι η επιλογή για
σχολική αυτονομία δεν είναι μια καινοφανής πολιτική επιλογή, αλλά σε κάποιες
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης – πρωτοπόρες στις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις,
όπως η Δανία και η Ολλανδία – είχε τεθεί στο επίκεντρο των αλλαγών που είχαν
υιοθετήσει, από την δεκαετία του 1980. Στη συνέχεια, η σπουδαιότητα της επιλογής
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αυτής έγινε κατανοητή από χώρες που είχαν πιο αποκεντρωμένα συστήματα και
τέλος από εκείνες όπου ο συγκεντρωτισμός ήταν η κυρίαρχη επιλογή. Με συνέπεια
σήμερα να θεωρείται ως κύριος στόχος η σταδιακή υιοθέτηση της αυτονομίας όπου
δεν υπάρχει ή η ενδυνάμωσή της εκεί που υφίσταται.
Ως αυτονομία ενός σχολικού οργανισμού εννοούμε την παροχή σε αυτό ενός
περιθωρίου ελιγμών στη λήψη αποφάσεων για την διαχείρισή του, στην
καθημερινή διδασκαλία και μαθησιακή διαδικασία ενώ περιορίζονται τόσο οι
εξωτερικές όσο και οι εσωτερικές επιδράσεις στα αναγκαία και θεμιτά πλαίσια
(Moos, 2013). Η θετική επίδραση της αυτονομίας στα μαθησιακά αποτελέσματα
είναι έμμεση. Δημιουργεί το κατάλληλο κλίμα σχέσεων εκπαιδευτικών και
εκπαιδευομένων ώστε να προαχθεί η μαθησιακή διαδικασία. Επίσης, επιδρά θετικά
μέσω της οικονομικής και λειτουργικής αυτονομίας. Δημιουργεί τις κατάλληλες
τεχνικο-οικονομικές υποδομές εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου. Η αυτόνομη και
ευέλικτη διαχείριση κονδυλίων συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης διότι βοηθά στην διάθεση επαρκών πόρων σε πραγματικές ανάγκες
που συνδέονται με την εκπαιδευτική διαδικασία (π.χ. να επιμορφώσει τους
εκπαιδευτικούς, να αγορασθούν εκπαιδευτικά βοηθήματα κ.α.). Σε περισσότερο
προωθημένες μορφές αυτονομίας συναντάμε την δυνατότητα λήψεων αποφάσεων
για την διαμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών, ειδικά σε αποκεντρωμένα
εκπαιδευτικά συστήματα. Στις περιπτώσεις αυτές το σχολείο έχει τη δυνατότητα
αμεσότερης αλληλεπίδρασης με την τοπική κοινωνία και την εστίαση στις ανάγκες
που αυτή παρουσιάζει.
Λογοδοσία: Το δεύτερο συστατικό στοιχείο για την αναβάθμιση της διοίκησης της
εκπαίδευσης και της αναμόρφωσης κάθε εκπαιδευτικού συστήματος αποτελεί η
λογοδοσία ως αποτέλεσμα της υπευθυνότητας του κάθε εργαζόμενου. Άλλωστε η
λογοδοσία δεν είναι ζητούμενο μόνο στην εκπαίδευση. Το αντίθετο θα λέγαμε, ότι
άργησε να εισαχθεί σε αυτή ενώ σε κάποιες χώρες ακόμα δεν υπάρχει. Αυτό
συνέβη επειδή ο χώρος της εκπαίδευσης έχει τις ιδιομορφίες του που καθιστούν
την λογοδοσία πολύ πιο δύσκολη από άλλους εργασιακούς τομείς με εύκολα
μετρήσιμους δείκτες. Η λογοδοσία είναι μια αυτονόητη διεργασία στο πλαίσιο της
υπευθυνότητας και βοηθάει στη βελτίωση της προσέγγισης πολλών ζητημάτων,
ειδικά όταν έχει την έννοια της ανατροφοδότησης (Elmore, 2005).
Η ενίσχυση όμως, της τάσης λογοδοσίας παγκοσμίως οφείλεται στην τρέχουσα
παγκόσμια οικονομική κρίση και την ανακατανομή των πληθυσμών που οδηγούν σε
αναδιοργάνωση των σχολικών δικτύων και έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των
θέσεων εργασίας. Χρησιμοποιώντας προσχηματικά την λογοδοσία πολλές κεντρικές
διοικήσεις επέβαλλαν την πολιτική τους ως προς την ανακατανομή των σχολικών
μονάδων και την προσπάθειά τους να στρέψουν το εκπαιδευτικό σύστημα προς την
κατεύθυνση των αποτελεσμάτων, παραμελώντας κρίσιμους τομείς της εκπαίδευσης
όπως η κοινωνικοποίηση των μαθητών και η εξατομίκευση της μάθησης. Στις ΗΠΑ
και την Αυστραλία η λογοδοσία τείνει προς την κατεύθυνση της αξιολόγησης
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συγκεκριμένων προτύπων που επιφέρουν ανταμοιβές και κυρώσεις (Fullan, 2005).
Την τάση αυτή ακολουθούν και κάποια ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα
(κυρίως το Βρετανικό), ενώ στα υπόλοιπα κράτη κλιμακώνονται σε διαφορετικά
επίπεδα λογοδοσίας με φθίνοντα βαθμό εφαρμογής με τελικό αποτέλεσμα κάποιες
χώρες να καταλήγουν σε τυπική, γραφειοκρατική και ανούσια λογοδοσία. Με
κριτήριο τον τρόπο λογοδοσίας μέσα σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα, διακρίνουμε
δύο μορφές λογοδοσίας (Hooge et al, 2012):
Ι) Την κάθετη λογοδοσία, η οποία αναφέρεται σε ιεραρχικές σχέσεις μεταξύ
εκπαιδευτικών και κεντρικής εξουσίας. Είναι μια λογοδοσία από κάτω προς τα
πάνω, όπου έχουμε συνεχείς ελέγχους και αξιολογήσεις των σχολικών επιδόσεων
βάσει συγκεκριμένων κανονισμών και ο εκπαιδευτικός τομέας κρίνεται ως προς την
αποτελεσματικότητά του μέσω διεθνών συγκρίσεων όπως οι διαγωνισμοί PISA.
ΙΙ) Την οριζόντια λογοδοσία, η οποία αφορά εκπαιδευτικά συστήματα που
υιοθετούν υψηλά επίπεδα αυτονομίας και τείνουν σε μη ιεραρχικές σχέσεις μεταξύ
των συμμετεχόντων φορέων. Δίνει προτεραιότητα στην υπευθυνότητα και την
αμοιβαία λογοδοσία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αυτοβελτίωση της
σχολικής μονάδας και του συστήματος σε επόμενη φάση. Αυτός ακριβώς είναι σε
τελική ανάλυση ο σκοπός της λογοδοσίας: να βοηθήσει στη βελτίωση της
εκπαίδευσης. Η εδραίωση εμπιστοσύνης προς όλες τις κατευθύνσεις μεταλλάσει
την λογοδοσία από διαδικασία ελέγχου σε διαδικασία αυτοβελτίωσης και
ανατροφοδότησης.
Κατανεμημένη ηγεσία: Ο φόρτος εργασίας των στελεχών της διοίκησης της
εκπαίδευσης είναι ιδιαίτερα μεγάλος. Ειδικά οι διευθυντές των σχολικών μονάδων
καλούνται να ηγηθούν, να καθοδηγήσουν παιδαγωγικά το σχολείο τους και τέλος
να διαχειριστούν τις καθημερινές προκλήσεις. Γίνεται φανερό ότι επιβάλλεται να
παραχωρήσει μέρος του έργου του σε επιλεγμένους συνεργάτες. Όμως,
συνηθέστατα αυτή η παραχώρηση γίνεται λανθασμένα. Περιορίζεται σε κατανομή
καθηκόντων και όχι σε ένταξη των προθύμων σε μια διαδικασία συμμετοχής στην
διοίκηση με τα όσα θετικά και αρνητικά έχει ως αποτέλεσμα. Καταλήγουμε έτσι, στο
γεγονός ότι οι ηγέτες σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης θα πρέπει να
ενστερνιστούν το τρίτο χαρακτηριστικό ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος:
την κατανεμημένη ηγεσία. Οι μορφές κατανεμημένης ηγεσίας που έχουν
καταγραφεί είναι (Elmore, 2000):
Α] Σε μια προσέγγιση «από πάνω προς τα κάτω» ή αλλιώς ιεραρχική προσέγγιση:
1. Η επίσημη κατανομή, στην οποία συγκεκριμένοι ρόλοι και θέσεις ευθύνης
ανατίθενται όταν και σε όποιον απαιτείται.
2. Η ρεαλιστική κατανομή, στην οποία έχουμε ανάθεση ρόλων και μεταβίβαση
προσωρινής εξουσίας σε άτομα ή ομάδες με ειδίκευση για να αντισταθμιστούν
εσωτερικές ή εξωτερικές πιέσεις.
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3. Η στρατηγική κατανομή, η οποία παρατηρείται σε περιπτώσεις σχεδιασμού
πολιτικής και όχι στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων. Συμβαίνει
δηλαδή, όταν χρειάζεται να καθορισθούν στρατηγικοί στόχοι.
4. Η τμηματική κατανομή, η οποία αφορά την επαγγελματική εξέλιξη ατόμων που
προαλείφονται για διοικητικές θέσεις και στα οποία δίνεται η δυνατότητα
συμμετοχής στην διοίκηση.
Β] Στην αντίστροφη προσέγγιση, «από κάτω προς τα πάνω», διακρίνουμε:
1. Η ευκαιριακή κατανομή, όπου δεν έχουμε κατανομή με την κυριολεκτική
σημασία αλλά περισσότερο πρόκειται για ανάληψη από κάποια άτομα εξ ανάγκης ή
όχι. Στην περίπτωση αυτή, ουσιαστικά άτυποι ηγέτες εξισώνονται με την επίσημη
αλλά ανίκανη ηγεσία.
2. Η πολιτιστική κατανομή, η οποία υφίσταται μεν αλλά με έναν διαισθητικό τρόπο.
Δεν έχει δοθεί ρητά, αλλά προκύπτει από την όλη κουλτούρα του σχολείου. Αφορά
σε επιμέρους δραστηριότητες, όχι σε ρόλους, και αναλαμβάνεται αυθόρμητα από
διαφορετικά συνήθως άτομα στις επιμέρους δραστηριότητες.
Σε κάθε περίπτωση κατανεμημένης ηγεσίας, απαραίτητο συστατικό αποτελεί η
ύπαρξη αυτονομίας και κλίματος εμπιστοσύνης, σεβασμού, υψηλών προσδοκιών
και οράματος στο σχολείο ώστε να μπορούν οι συμμετέχοντες να αυτενεργούν. Έχει
παρατηρηθεί επίσης ότι οι γυναίκες ηγέτιδες αντιλαμβάνονται πολύ πιο
κατανεμητικά την άσκηση εξουσίας από τους άνδρες και ότι οι νέοι εργαζόμενοι
συμμετέχουν πολύ περισσότερο από τους παλαιούς.
Πολιτική Ανταπόκρισης: Με τον όρο ανταπόκριση στην πολιτική για την εκπαίδευση,
εκφράζεται μια διαδικασία μεταφοράς της εκπαιδευτικής πολιτικής από απλή
εφαρμογή σε μια διαδικασία ερμηνείας και αποδοχής της με την βοήθεια
παραμέτρων που αφορούν το χρόνο και τον τόπο. Αποτελεί το στοιχείο εκείνο του
εκσυγχρονισμού του εκπαιδευτικού συστήματος που σχετίζεται με τη σχεδίαση και
εφαρμογή εκπαιδευτικών προτύπων και πρακτικών, νέων πολιτικών διδασκαλίας,
επιλογή των στελεχών της διοίκησης της εκπαίδευσης και τη λειτουργία όλου του
συστήματος. Τα αποτελέσματα από την υιοθέτηση μιας τέτοιας διαδικασίας
μεγιστοποιούνται αν στη διαδικασία χάραξης της εκπαιδευτικής πολιτικής
συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, όπως τα διοικητικά στελέχη της
εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και φυσικά οι κυβερνητικές αρχές, μέσω
των στρατηγικών σχεδιαστών (Bagley & Ward, 2013).
Οι στόχοι στους οποίους εστιάζει η εκπαιδευτική πολιτική διαμορφώνοντας
κατάλληλες προτάσεις είναι:
1] Η προώθηση ευνοϊκού σχολικού περιβάλλοντος και κατάλληλου περιβάλλοντος
ηγεσίας. Η επίτευξη του πρώτου στόχου σχετίζεται με την παροχή ισότητας και
ευκαιριών μάθησης στο σύνολο των μαθητών. Για να επιτευχθεί η ισότητα στη
διαδικασία μάθησης θα πρέπει να αναφέρεται σε όλους τους τομείς της μαθητικής
ζωής δηλαδή να περιλαμβάνει την πολιτιστική ισότητα, την δυνατότητα ίσων
ευκαιριών συμμετοχής στην εκπαιδευτική και κοινωνική ζωή του σχολείου και στην
-393-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων

δυνατότητα ανάπτυξης των ικανοτήτων και δεξιοτήτων όλων των μαθητών.
Αντίθετα, η συνήθης πρακτική της έκφρασης της ισότητας αυτής περιορίζεται στην
επίτευξη μαθησιακών και μόνο στόχων. Όσον αφορά το περιβάλλον ηγεσίας, η
εκπαιδευτική διοικητική πολιτική σχετίζεται κατ’ αρχήν με την εξασφάλιση των
αναγκαίων κρατικών πόρων ώστε να μπορούν να υποστηρίζουν τα σχολεία την
ανάπτυξη των υποδομών τους. Η εκπαιδευτική πολιτική επίσης, θα πρέπει να
ενισχύει την κατανεμημένη ηγεσία ως επιλογή, στο σύνολο του εκπαιδευτικού
συστήματος και στα επιμέρους τμήματα αυτού, δηλαδή το εθνικό, το περιφερειακό
και το τοπικό όπως και την εκπαίδευση στελεχών της διοίκησης προς την
κατεύθυνση της αυτονομίας των σχολικών μονάδων.
2] Στην προώθηση επαγγελματικών προτύπων, της αξιολόγησης και του ελέγχου.
Στόχος της εκπαιδευτικής πολιτικής θα πρέπει να αποτελέσει η προώθηση
επαγγελματικών προτύπων όπως η βελτίωση της επικοινωνίας του σχολείου με το
εσωτερικό και εξωτερικό του περιβάλλον. Επίσης οι αποφάσεις που λαμβάνονται
θα πρέπει, στη λογική της επαγγελματοποίησης, να βασίζονται σε έγκυρες,
αξιόπιστες και ακριβείς πληροφορίες. Το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και για την
αξιολόγηση των μαθητών, ως προς τις επιδόσεις τους αλλά και για το σχολείο
συνολικά. Και φυσικά, θα πρέπει η όλη προσπάθεια της σχολικής ηγεσίας να
ελέγχεται και να αξιολογείται.
3] Στην ανάπτυξη ικανοτήτων των ηγετών. Ο τελευταίος τομέας εστίασης της
εκπαιδευτικής πολιτικής, πρέπει να στοχεύει στους κύριους εκφραστές της, τους
σχολικούς ηγέτες. Είναι αυτοί οι οποίοι θα κληθούν να ερμηνεύσουν τη πολιτική
που εισάγεται στο εκπαιδευτικό σύστημα και να επιβλέψουν την εφαρμογή της. Θα
πρέπει λοιπόν, να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι με σχετικές επιμορφώσεις σε
θέματα ισότητας και πρόσβασης στη μάθηση και σε θέματα πολυπολιτισμικότητας
και προκλήσεων του σχολείου. Θα πρέπει να προνοούν για προβλήματα
οικονομικής συνήθως φύσης – χρηματικές ροές, πρόσκαιρη ή διαρκή στενότητα
ρευστότητας κλπ – και όταν συμβαίνουν, να μην αφήνουν να επηρεάζεται η
διδασκαλία και η μάθηση από αυτά. Να συνδυάζουν την εθνική πολιτική που
εκπέμπεται από την κεντρική διοίκηση με τα τοπικά ζητήματα και ανάγκες και να
συλλέγουν δεδομένα για αξιολόγηση αυτής, ανατροφοδότηση και μελλοντικό
σχεδιασμό. Τέλος να αναπτύσσουν το δικό τους προσωπικό ηγετικό προφίλ, ως
πρότυπο στα μέλη της εκπαιδευτικής και μαθητικής κοινότητας.
Εκπαίδευση στελεχών: Μελετώντας τα συστήματα εκπαίδευσης στελεχών της
διοίκησης σε 15 ευρωπαϊκά κράτη (Κόλλια, 2008), προέκυψε ότι σε κάποια από
αυτά υφίσταται και μάλιστα σε πολύ καθορισμένη μορφή, σε κάποια άλλα μόνο σε
μορφή βραχυχρόνιων επιμορφώσεων ενώ δεν λείπουν και τα κράτη στα οποία είναι
ανύπαρκτη. Σε χώρες εκτός Ε.Ε. όπως οι ΗΠΑ, η Αυστραλία και ο Καναδάς, η
εκπαίδευση των στελεχών είναι ιδιαίτερα οργανωμένη σε πανεπιστήμια,
οργανισμούς εκπαίδευσης και σε ερευνητικά κέντρα. Σε κάποια από τα κράτη, όπου
απαιτείται η εκπαίδευση των στελεχών διοίκησης, η εκπαίδευση αυτή είναι
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θεωρητική, συνήθως υπό τη μορφή κάποιου μεταπτυχιακού τίτλου. Σε άλλα
εστιάζει σε πρακτικά ζητήματα και στους τρόπους επίλυσής τους.
Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης θα πρέπει να στοχεύει στη διαχείριση του
σχολικού περιβάλλοντος, αφού η απαίτηση για παιδαγωγική και διδακτική εμπειρία
καλύπτεται τις περισσότερες φορές από την απαίτηση να φέρουν οι διευθυντές την
ιδιότητα του εκπαιδευτικού. Έτσι, η εκπαίδευσή τους στρέφεται προς την
περιγραφή και κατανόηση των ευθυνών που αναλαμβάνουν, στην ισορροπημένη
λογοδοσία, στην ανάπτυξη ικανοτήτων οικονομικής διαχείρισης, ανάπτυξη
επικοινωνιακών δεξιοτήτων ώστε να αναπτύξουν συνεργατικό κλίμα με όλους τους
φορείς του σχολικού περιβάλλοντος και την τοπική κοινωνία μέσα από κλίμα
εμπιστοσύνης. Επίσης, να μπορούν να υποστηρίξουν πρακτικές στήριξης των
εκπαιδευτικών μέσα από διαδικασίες, όπως το mentoring. Τέλος, ίσως το
σημαντικότερο όλων στην διαδικασία εκπαίδευσής τους, είναι η ανάπτυξη του
τρόπου παράθεσης και διεκδίκησης σχολικών ζητημάτων είτε προς τα ανώτερα
κλιμάκια της ιεραρχίας, είτε προς τις τοπικές αρχές.
ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Στην προσπάθεια καταγραφής της προόδου στην εκπαιδευτική πολιτική διαφόρων
κρατών παγκοσμίως έχουν γίνει μελέτες εκ μέρους των αρχών της εκπαίδευσης και
μεγάλων οργανισμών (ΟΟΣΑ, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή). Στις
μελέτες αυτές επελέγησαν κάποια χαρακτηριστικά μετρήσιμα μεγέθη ώστε να
δοθεί μια όσο το δυνατόν πληρέστερη εικόνα των αντίστοιχων εκπαιδευτικών
συστημάτων. Θα παρουσιάσουμε – πολύ συνοπτικά – την καλύτερη και την
χειρότερη επίδοση, τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και την περίπτωση της Ελλάδας.
Στην Φινλανδία, οι δείκτες δείχνουν να ευημερούν – όπως φαίνεται και στον Πιν.1 –
με υψηλές τιμές ειδικά όσον αφορά τις βασικές και ψηφιακές δεξιότητες, τις ξένες
γλώσσες και το ποσοστό κατόχων πανεπιστημιακών πτυχίων.
Πιν.1 Χαρακτηριστικοί δείκτες επιδόσεων εκπαιδευτικών συστημάτων σε σύγκριση
με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Πηγή Eurydice (2011).

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
Ε. Ε. (μ.ο.)
ΕΛΛΑΔΑ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Πρόωρη
εγκ/ψη
Eκπ/σης
(%)
8,9
12,7
11,4
17,4

Απόφ.
Ανώτ.
Εκπ/ση
(%)
45,8
35,7
30,9
21,8

Προσχ
Αγωγή
(%)

PISA
(Αποτυχία)
Γλώσ/Μαθ/Φ.Ε.

74,0
93,2
74,6
82,0

8,1/ 7,8/ 6,0
19,6/22,2/17,7
21,3/30,3/25,3
40,4/47,0/41,4

Δια
Βίου
Εκπ.
(%)
24,5
9,0
2,9
1,4

Ξένες
Γλώσ
(%)
98,3
43,5
97,2
95,5

Ψηφ.
Δεξιοτ
Μαθ/
Ενήλικ
81/41
65/26
--/24
38/8

Οι στόχοι που έχουν τεθεί από τους Φιλανδούς για το εκπαιδευτικό τους σύστημα,
αφορούν την βελτίωση της Δια Βίου Εκπαίδευσης, η οποία ήδη βρίσκεται σε πολύ
καλό επίπεδο, και της επαναπροώθησης εργατικού δυναμικού στην αγορά εργασίας
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με νέα προσόντα, η βελτίωση του δείκτη της πρόωρης εγκατάλειψης της
εκπαίδευσης, η οποία αυξήθηκε λόγω της υποδοχής στη χώρα μεγάλου αριθμού
μεταναστών και η βελτίωση της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης μέσα
από προγράμματα συμμετοχής ακόμα και μη κατόχων απολυτηρίων Β’θμιας
εκπαίδευσης και μέσω ενός κοινωνικού συμβολαίου άμεσης εξασφάλισης εργασίας
(Social Guarantee for Young People: education, work and tailored services). Τέλος,
στόχος στην Γ’θμια εκπαίδευση αποτελεί η διεθνοποίησή της μέσω της
προσέλκυσης ξένων φοιτητών.
Στον αντίποδα βρίσκουμε το εκπαιδευτικό σύστημα της Ρουμανίας, η οποία
ξεκίνησε ένα μεγάλο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα το 2011, το οποίο όμως συναντά
τεράστιες δυσκολίες λόγω υποχρηματοδότησης που και αυτή βαίνει μειούμενη.
Σαφώς κάτω από τον μέσο όρο – σε μια θέση περίπου 22η ή 23η επί συνόλου 28
χωρών – βρίσκεται η Ελλάδα. Αν εξαιρέσουμε τον δείκτη της ξένης γλώσσας, όπου
βρισκόμαστε στις υψηλότερες θέσεις, τα αποτελέσματα των τεστ PISA δείχνουν
ανάγκη βελτίωσης των δεξιοτήτων, η πρόωρη σχολική εγκατάλειψη δείχνει ένα
διατηρούμενο κοινωνικό χάσμα ελλήνων μαθητών και παιδιών μεταναστών, ενώ οι
ψηφιακές δεξιότητες βρίσκονται κοντά στο μέσο όρο. Το πρόγραμμα για το
«Ψηφιακό Σχολείο» αν και ήταν φιλόδοξο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα,
καρκινοβατεί λόγω χαμηλής χρηματοδότησης. Υπάρχει ανάγκη για ευρύτερη
πρόσβαση στην προσχολική αγωγή, στην διαχείριση των ανισοτήτων λόγω
γεωγραφικής κατανομής, ανύπαρκτης εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης νέων και
παλαιών εκπαιδευτικών, βελτίωση των ελλιπών υποδομών καθώς και δικαιότερης
και ειδικής μεταχείρισης μειονεκτούντων ομάδων όπως οι μετανάστες, οι Ρομά κλπ.
Η Γ’θμια εκπαίδευση μπήκε σε φάση μεταρρύθμισης με νόμο του 2011 με αλλαγές
στην διοίκηση, στην οικονομική αυτονομία και στην αναδιοργάνωση των ιδρυμάτων
με βάση τις σχολές και όχι τα τμήματα αλλά οι απόφοιτοί τους αντιμετωπίζουν ένα
τεράστιο ποσοστό ανεργίας κατά την έξοδό τους στην αγορά εργασίας. Τέλος, η Δια
Βίου Εκπαίδευση βρίσκεται ακόμα σε πολύ χαμηλό επίπεδο και έχει ανάγκη
χρηματοδότησης για την στοιχειώδη βελτίωσή της.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η ανάγκη εξέλιξης των εκπαιδευτικών συστημάτων για να αντιμετωπίσουν τις
προκλήσεις των καιρών μας και να κατευθύνουν την εκπαιδευτική διαδικασία,
πέραν των μαθησιακών αποτελεσμάτων, προς την ισότητα και την δικαιοσύνη για
το σύνολο των μαθητών αλλά και την λήψη πρόνοιας για την επαναφορά στην
εκπαίδευση εκείνων που για διάφορους λόγους απέχουν, οδήγησε στην υιοθέτηση
συγκεκριμένων πολιτικών όπως η αυτονομία, η λογοδοσία, η κατανεμημένη ηγεσία,
η πολιτική ανταπόκρισης και φυσικά στην εκπαίδευση των στελεχών που θα
κληθούν να τις εφαρμόσουν. Το σύνολο αυτών των επιλογών, είτε τα ασπαζόμαστε
είτε επιφυλασσόμαστε γι’ αυτά, είναι πολύ δύσκολο να υιοθετηθούν από κάθε
εκπαιδευτικό σύστημα για λόγους προφανείς και μη. Σε κάθε σύστημα υπάρχει μια
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εγγενής αδράνεια που πρέπει να υπερνικηθεί και οφείλεται σε οργανωτικούς
λόγους, διοικητικούς – γραφειοκρατικούς αλλά κυρίως στο ανθρώπινο δυναμικό
τους. Οι επιλογές που αναγκάζονται να κάνουν πολλά στελέχη της διοίκησης της
εκπαίδευσης, συχνά αφίστανται των πεποιθήσεών τους είτε λόγω εξωτερικών
πιέσεων είτε λόγω εσωτερικών προκαταλήψεων, γεγονός που τις καθιστά πιο
δύσκολες στην αντιμετώπισή τους. Έτσι κάθε μεταρρύθμιση χρειάζεται πολιτική
βούληση από την ιεραρχία, χρόνο για να αφομοιωθεί και φυσικά πόρους υλικούς
και ανθρώπινους. Και ειδικά μιλώντας για την εκπαίδευση, ίσως οι τελευταίοι, οι
ανθρώπινοι πόροι, να είναι κατά πολύ σημαντικότεροι.
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Ευρωπαϊκές εκπαιδευτικές πολιτικές για την ισότητα των δύο φύλων
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η διεθνής βιβλιογραφία και η καθημερινή εκπαιδευτική εμπειρία έχει δείξει ότι το
σχολείο εξακολουθεί να παίζει ένα σημαντικό ρόλο στις διαδικασίες αναπαραγωγής
της ανισότητας ανάμεσα στα φύλα. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες καταβάλλονται
προσπάθειες για τη δημιουργία σχολικών αναλυτικών προγραμμάτων, κατάλληλου
διδακτικού υλικού, αλλά και κατευθυντήριων γραμμών για την προώθηση της
ισότητας των φύλων και την εξάλειψη των έμφυλων στερεοτύπων. Το σχολείο
μπορεί να λειτουργήσει αντισταθμιστικά ευαισθητοποιώντας εκπαιδευτικούς και
γονείς σε θέματα φύλων. Οι σχολικοί/ες σύμβουλοι μπορούν μέσα από κατάλληλα
επιμορφωτικά προγράμματα ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών, καθώς και με
τη συμμετοχή τους στην παραγωγή διδακτικού υλικού να συμβάλουν στη μείωση
των διακρίσεων και των στερεοτυπικών ρόλων των φύλων.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παράμετρος «φύλου» στην εκπαίδευση και ειδικότερα οι ανισότητες που
παρατηρούνται ακόμα και σήμερα στην πρόσβαση και συμμετοχή των γυναικών σε
διάφορους τομείς, είναι κρίσιμα ζητήματα που απασχόλησαν και απασχολούν την
παγκόσμια εκπαιδευτική κοινότητα. Οι προσπάθειες για την άρση αυτών των
ανισοτήτων στις περισσότερες χώρες είναι αποτέλεσμα σχετικά πρόσφατων
ιστορικών και κοινωνικοπολιτικών εξελίξεων.
Από τα μέσα της δεκαετίας του ΄70 ξεκίνησαν θεωρητικές συζητήσεις σχετικά με το
ζήτημα του φύλου και συγκεκριμένα με τη διάκριση του βιολογικού και του
κοινωνικού φύλου. Το κίνημα του φεμινισμού που πρωτοστατούσε στις δυτικές
χώρες επισημαίνει την ανισότητα του φύλου σε όλους τους τομείς, και επινοεί τον
αγγλικό όρο «gender», επιδιώκοντας να αμφισβητήσουν την αναγωγή της
γυναικείας υποτέλειας στη φύση και τη βιολογία (Γιαννακόπουλος, Κ., 2003).
Με τη χρήση του συγκεκριμένου όρου επιχειρείται οι όροι «γυναίκα», «άντρας»,
«θηλυκότητα», «αντρισμός», να μετατραπούν από ένα αδιαμφισβήτητο δεδομένο
της φύσης σε μία πολιτισμικά και κοινωνικά προσδιορισμένη κατηγορία, η οποία
απασχολεί και σήμερα την επιστημονική κοινότητα και εγείρει πολιτικά και νομικά
ζητήματα μείζονος σημασίας.
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Ο όρος «gender» (κοινωνικό φύλο), υιοθετήθηκε καταρχάς, προκειμένου να
ασκηθεί κριτική σε πλήθος βιολογικών θεωριών, που στο επίκεντρο της
επιχειρηματολογίας τους θέτουν την ιδεολογία του βιολογικού ντετερμινισμού,
σύμφωνα με την οποία οι έμφυλες διαφορές καθορίζονται αποκλειστικά από τα
στοιχεία της ανθρώπινης φυσιολογίας.
Πρόκειται ουσιαστικά για μια διαδικασία «φυσικοποίησης» της έμφυλης
ταυτότητας, με απώτερο σκοπό τη νομιμοποίηση και την παγίωση κοινωνικών
σχέσεων και κυρίως σχέσεων εξουσίας, οι οποίες έως και σήμερα, τείνουν να
εκλαμβάνονται, κυρίως από συντηρητικούς κύκλους, ως αναπόφευκτες και
αδιάβλητες από τις κοινωνικοπολιτικές και ιστορικές συγκυρίες.
Η συντηρητική αυτή προσέγγιση, θεωρεί τις διαφορές μεταξύ αντρών και γυναικών
βιολογικές, φυσικές και επομένως αμετάβλητες. Το φύλο εκλαμβάνεται ως
κανονιστικό πρότυπο, βάσει του οποίου άντρες και γυναίκες οφείλουν να
συμπεριφερθούν ακολουθώντας έναν αδιαπραγμάτευτο ηθικό κώδικα, που
στοιχειοθετείται από τις έμφυτες ιδιότητες και ικανότητές τους και αποσκοπεί στην
εδραίωση της κοινωνικής ευταξίας και ευημερίας (Παπαταξιάρχης, Ε., 1998).
Η τήρηση του εν λόγω κώδικα συνεπάγεται την «τυφλή» υπακοή σε φυσικά
προσδιορισμένους κανόνες και αναδεικνύει ως αυτονόητα την ανάληψη αυστηρά
προκαθορισμένων και σαφώς αντιθετικών ρόλων που βασίζονται στις διαφορετικές
σωματικές, πνευματικές και ψυχικές ιδιότητες του κάθε φύλου και προσβλέπουν
στην εκτέλεση διαφορετικών «κοινωνικών προσδιορισμών».
Σύμφωνα με αυτήν την οπτική, η εκπαίδευση εκλαμβάνεται ως ένα μέσο
κοινωνικοποίησης των αγοριών και των κοριτσιών ώστε να αναλάβουν τους
«φυσικούς» τους ρόλους (άντρας «κουβαλητής», «αρχηγός» της οικογένειας με
δράση στο χώρο της δημόσιας σφαίρας, γυναίκα φροντίζει τα μέλη της
οικογένειας).
Από αυτή την οπτική γωνία οι γυναίκες ιστορικά κατείχαν συνήθως υποδεέστερες
θέσεις καθώς η διάρθρωση των κοινωνιών στηριζόταν σε πατριαρχικές δομές,
δηλαδή οι άντρες ασκούσαν εξουσία στις γυναίκες, και επομένως ερμήνευαν
βιολογικές διαφορές με στερεότυπους τρόπους (Riley, 1983, Scott, 1988, Hill-Collins,
1990).
Η προοδευτική προσέγγιση που αναπτύχθηκε με την επιχειρηματολογία των
φεμινιστριών στις δεκαετίες 1970 και 1980 θεωρεί ότι οι κοινωνικοί ρόλοι των
αντρών ή των γυναικών διαμορφώθηκαν από επιρροές που εκπορεύονται μέσα από
την ιστορία, τον πολιτισμό και την κοινωνία και επομένως οι ρόλοι αυτοί μπορούν
να αλλάξουν, όπως και η ίδια η κοινωνία.
Θεωρούν πως η έμφυλη ταυτότητα που υιοθετούν άντρες και γυναίκες καθώς και οι
ρόλοι που ασπάζονται αποτελούν μια νοητή κατασκευή που συγκροτείται μέσω της
πολύπλοκης διαδικασίας της κοινωνικοποίησης ανεξάρτητα από βιολογικές
παραμέτρους. Σε αυτό το πλαίσιο η εκπαίδευση θεωρείται εργαλείο, τόσο για την
κατανόηση των λόγων που συγκεκριμένες διαφορές των φύλων θεωρούνται
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σημαντικές σε δεδομένες εποχές, όσο και για την προώθηση μεγαλύτερης έμφυλης
ισότητας, καθώς και για την αμφισβήτηση στερεοτυπικών υποθέσεων.
Α. ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η ισότητα των φύλων αποτελεί αντικείμενο διακριτής δημόσιας πολιτικής σε
διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο από τη δεκαετία του 1970 και στην Ελλάδα από το
1981. Για την καταπολέμηση των έμφυλων διακρίσεων δραστηριοποιούνται όλοι οι
διεθνείς και ευρωπαϊκοί οργανισμοί.
Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε) έχει ανακηρύξει τη διασφάλιση των
δικαιωμάτων των γυναικών, ενώ συνεχίζει τις προσπάθειές του για την εφαρμογή
της Διεθνούς Σύμβασης για την Εξάλειψη των Διακρίσεων σε βάρος των Γυναικών
(CEDAW, 1979), την οποία καλούνται τα κράτη μέλη του να επικυρώσουν. Η
ελληνική Βουλή έχει επικυρώσει τη Διεθνή Σύμβαση από το 1983. (Ν. 1342/83)
Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να δεσμεύει τα κράτη μέλη στο στόχο της ισότητας
των φύλων ως πρωταρχικό στόχο της Ένωσης. Σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες
περιλαμβάνουν στο Σύνταγμά τους διατάξεις για την ισότητα και έχουν υπογράψει
διεθνείς διακηρύξεις.
Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει δώσει προτεραιότητα στην καταπολέμηση της βίας
κατά των γυναικών σε συνέχεια της ενεργοποίησής του και σε άλλους τομείς της
ισότητας.
Η διαδρομή από τον (ευκταίο) στόχο των ίσων ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες με
την εφαρμογή θετικών δράσεων υπέρ των γυναικών, στη διπλή στρατηγική της
ένταξης της διάστασης της οπτικής του φύλου στο σύνολο των πολιτικών και
μέτρων, σε συνδυασμό με την υλοποίηση θετικών δράσεων, σηματοδοτήθηκε από
νομικές δεσμεύσεις και εξελίξεις στην προσέγγιση, την έννοια και το περιεχόμενο
των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Μια σειρά από Αποφάσεις που αφορούν νομικά κείμενα (Οδηγίες, Αποφάσεις,
Συστάσεις, Ψηφίσματα, Ανακοινώσεις των οργάνων της), αποτελούν τη σπονδυλική
στήλη της κοινοτικής πολιτικής για την ισότητα των ανδρών και των γυναικών.
Τα νομικά κείμενα περιλαμβάνουν θέματα καθοριστικά για την ισότητα μεταξύ
ανδρών και γυναικών, όπως την ισότητα στον τομέα της απασχόλησης, την
ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στη διαδικασία αποφάσεων, θέματα
ισότητας εκπαιδευτικών ευκαιριών, θέματα σχετικά με την εικόνα της γυναίκας και
του άντρα στη διαφήμιση και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, κ.ά.
Στο πλαίσιο της προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας με διεθνείς συμβάσεις και
κοινοτικές οδηγίες, τη δεκαετία του 1980 αρχίζει στην Ελλάδα η δημιουργία του
νομικού πλαισίου για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Με βάση το
Σύνταγμα του 1975, που κατοχυρώνει την αρχή της ισότητας, ψηφίστηκαν μια σειρά
σημαντικών νόμων που δημιουργούν το πλαίσιο των πολιτικών ισότητας στην
Ελλάδα και αφορούν τους τομείς:
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• απασχόλησης, εργασίας, ίσης αμοιβής/ίσης μεταχείρισης
• παιδείας
• κοινωνικής ασφάλισης
• υγείας
• οικογένειας, γονικής μέριμνας, μητρότητας
• βίας
Στην Ελλάδα το Συμβούλιο Ισότητας των δύο Φύλων που ιδρύθηκε το 1982 και
εξελίχθηκε το 1985 στην Γενική Γραμματεία Ισότητας και το Κ.Ε.Θ.Ι (Κέντρο Ερευνών
για Θέματα Ισότητας) που ιδρύθηκε το 1989, εργάζονται για την εξάλειψη των
έμφυλων διακρίσεων και την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε
όλους τους τομείς της κοινωνίας.
Η χάραξη πολιτικής για τα φύλα από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναμφισβήτητα
σημαντική επιρροή στο χώρο της εκπαίδευσης και όχι μόνο. Η πολιτική της Ε.Ε
λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι τα στερεότυπα σχετικά με το φύλο πρέπει να
καταπολεμούνται από μικρή ηλικία, μεταξύ άλλων και σε ό,τι αφορά τις διακρίσεις
σε βάρος των κοριτσιών στην εκπαίδευση.
Οι παραδοσιακοί ρόλοι και τα στερεότυπα των φύλων εξακολουθούν να είναι
σχετικά έντονα σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης. Αυτή η επιμονή υπογραμμίζει
τη σπουδαιότητα ανάπτυξης πολιτικών ισότητας των φύλων που θα καλύπτουν
διάφορα εκπαιδευτικά πεδία και επίπεδα, καθώς αυτά επηρεάζουν έντονα τη
διαδικασία της κοινωνικοποίησης των μαθητών/ριών και κατά συνέπεια τις
ευκαιρίες σταδιοδρομίας τους.
Η εκπαίδευση θεωρείται μέσο κοινωνικοποίησης των παιδιών και των νέων κι
επομένως κρίνεται ως ένα πεδίο όπου είναι ιδιαίτερα σημαντικό να σχεδιάζονται
πολιτικές που στοχεύουν στην επίτευξη μεγαλύτερης έμφυλης ισότητας. Συνεπώς ο
πρωταρχικός στόχος των πολιτικών ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση είναι να
αμφισβητούν παραδοσιακούς ρόλους και στερεότυπα των φύλων. Αυτή η
προτεραιότητα υπάρχει σε κάθε χώρα που εφαρμόζονται πολιτικές ισότητας των
φύλων στην εκπαίδευση.
Η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί σήμερα αναπόσπαστο μέρος της
κοινωνικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναγνωρίζεται ως κρίσιμος
παράγοντας για την οικονομική της ανάπτυξη και την κοινωνική της συνοχή. Σε
πολλές όμως Ευρωπαϊκές χώρες η ισότητα των φύλων δεν θεωρείται τόσο ζήτημα
που αφορά στην εκπαίδευση, αλλά στην απασχόληση. Έτσι πολλές πολιτικές
ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση αποτελούν κατ’ ουσίαν απαντήσεις σε
ανησυχίες που αφορούν την απασχόληση.
Συνήθως οι πολιτικές ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση στοχεύουν στις
υπάρχουσες διαφορές κοριτσιών και αγοριών τόσο στο εκπαιδευτικό σύστημα όσο
και στην επιλογή εκπαιδευτικών κατευθύνσεων που οδηγεί στην επαγγελματική
τους σταδιοδρομία.
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Μολονότι σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν ενδιαφέρουσες επιμέρους
πρωτοβουλίες και προγράμματα, οι περισσότερες χώρες παρουσιάζουν έλλειψη
συνολικής εθνικής στρατηγικής για την καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων
στις επιλογές σταδιοδρομίας και τη στήριξη των νέων στα σχολεία με συστηματικό
επαγγελματικό προσανατολισμό για ευαισθητοποίηση σε θέματα φύλων στις
σπουδές και τη σταδιοδρομία (Ευριδίκη, 2010).
Συγκεκριμένα, ενώ ο στόχος της παροχής ίσων ευκαιριών για τις γυναίκες και τους
άντρες ορίζεται σχεδόν παντού, ελάχιστες χώρες έχουν καθορίσει ρητώς τους
στόχους της επίτευξης ισότητας των φύλων με όρους αποτελεσματικότητας ή έχουν
επιτυχώς υλοποιήσει τη στρατηγική ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στον
τομέα της εκπαίδευσης.
Στην Ελλάδα το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προωθεί την ισότητα των
φύλων στις βασικές του πολιτικές προτεραιότητες διασφαλίζοντας την ισότιμη
πρόσβαση των φύλων στη μόρφωση, επιδιώκοντας την εξάλειψη του
αναλφαβητισμού στο γυναικείο πληθυσμό και διευκολύνοντας την πρόσβαση των
γυναικών στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, στη δια βίου μάθηση,
καθώς επίσης στην επιστήμη και την τεχνολογία.
Το Συμβούλιο των Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης (CEMR), αναγνωρίζοντας
τον καθοριστικό ρόλο των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών στην προώθηση της
Ισότητας των Φύλων, κατάρτισε την «Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των
Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες», ώστε αυτές να αναλάβουν δημόσια δέσμευση
υπέρ της αρχής της Ισότητας των Φύλων και να εφαρμόσουν τις πολιτικές που
περιλαμβάνονται στη Χάρτα. Η ένταξη της διάστασης του φύλου (gender
mainstreaming) στις πολιτικές των Δήμων και των Περιφερειών, αποσκοπεί στη
χάραξη, εφαρμογή και αξιολόγηση των δημόσιων πολιτικών, έτσι ώστε άνδρες και
γυναίκες να επωφελούνται ισότιμα από όλες τις δημόσιες παρεμβάσεις.
Ο Οδηγός Εφαρμογής της «Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις
τοπικές κοινωνίες» στοχεύει, στην επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας και προτείνει,
ενδεικτικές δραστηριότητες για την ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλους τους
τομείς δραστηριότητας των Δήμων, λαμβάνοντας υπόψη τους σχετικούς
προβληματισμούς που διατυπώνονται.
Ως ενδεικτικές δράσεις στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού
σχεδιασμού στον τομέα της εκπαίδευσης προτείνονται:
Ενίσχυση, βελτίωση και επέκταση παροχών ή/και δομών
• Ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα σχολεία, αντισταθμιστικά των
έμφυλων στερεοτύπων (π.χ. εξοικείωση των αγοριών με υπηρεσίες φροντίδας
παιδιών μέσω κατάλληλων παιχνιδιών και δραστηριοτήτων κ.λπ.).
• Υποστήριξη φοιτητριών και σπουδαστριών στο πλαίσιο της πρακτικής τους
άσκησης σε τομείς εκπαίδευσης ή κατάρτισης που υπο-εκπροσωπούνται.
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• Επιμόρφωση μεταναστριών και γυναικών που ανήκουν σε ειδικές
πολιτισμικές/μειονοτικές ομάδες, ώστε να ωφεληθούν σε ατομικό επίπεδο και να
υπάρξει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στο περιβάλλον τους.
• Υπηρεσίες φύλαξης παιδιών για γυναίκες που επιθυμούν να συνεχίσουν την
εκπαίδευση.
• Ανάπτυξη στο διαδίκτυο εφαρμογών ενημέρωσης υποστήριξης των αναγκών των
γυναικών και των οικογενειών τους (υπηρεσίες φροντίδας παιδιών, ηλικιωμένων
και εξαρτώμενων ατόμων).
• Στρατηγικές και μέτρα για την αλλαγή νοοτροπίας.
• Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά και νέους/ες, που θα
καταπολεμούν τις στερεότυπες νοοτροπίες και πρακτικές.
• Πρόγραμμα ενθάρρυνσης των κοριτσιών για αυξημένη συμμετοχή στην τεχνική
εκπαίδευση και στη χρήση νέων τεχνολογιών.
• Πρόγραμμα ενημέρωσης αγοριών και κοριτσιών για την επιλογή μη ανδρικών και
γυναικείων επαγγελμάτων αντίστοιχα.
• Εκστρατεία σε σχολεία για την προαγωγή της πολιτισμικής συνύπαρξης και την
καταπολέμηση του αναλφαβητισμού σε συγκεκριμένες ομάδες.
• Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης εκπαιδευτικών, μαθητών/τριών και
γονιών σε θέματα ισότητας φύλων και εκπαίδευση.
• Ανάπτυξη προγραμμάτων ενημέρωσης για τη διάσταση του φύλου στο
βοηθητικό προσωπικό των σχολικών κοινοτήτων (επιστάτες, προσωπικό
καθαριότητας κ.λπ.).
• Οργάνωση Σχολών Γονέων με θεματολογία την ισότητα των φύλων και την
εξάλειψη των στερεοτύπων και διακρίσεων μέσα στην οικογένεια.
• Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση καθηγητών/τριών και μαθητών/τριών για τα
ζητήματα που προκύπτουν στο ψηφιακό περιβάλλον σχετικά με τη σεξιστική
κουλτούρα του κυβερνοχώρου, που αφορούν στην ιδιωτικότητα, τη σεξουαλική
κακοποίηση μέσω του διαδικτύου και την ψηφιακή πορνογραφία. (Υπουργείο
Εσωτερικών, Γ.Γ.Ι, 2011)
Σε πολλές ερευνητικές δράσεις κατονομάζονται, τόσο η παρουσία στερεοτύπων των
φύλων στο εκπαιδευτικό υλικό (σχολικά βιβλία, αναλυτικά προγράμματα, διδακτικά
εγχειρίδια, κ.ά.), όσο και η αναπαραγωγή τους από την εκπαιδευτική διαδικασία και
το κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα.
Άμεσο υλικό καθοδήγησης για την ανάπτυξη μη-σεξιστικών σχολικών βιβλίων και
τακτική αξιολόγηση του διδακτικού υλικού σίγουρα θα μπορούσαν να συμβάλουν
στην αποκατάσταση της έλλειψης ευαισθησίας σε θέματα φύλων .
Επίσης πολιτικές με κεντρικό άξονα το κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα και το σχολικό
κλίμα έχουν ως στόχο την καταπολέμηση της έμφυλης βίας στα σχολεία.
Ωστόσο οι περισσότερες χώρες στηρίζονται σε επιμέρους ή πιο συγκεκριμένες
πρωτοβουλίες, όπως για παράδειγμα την ευαισθητοποίηση των γονέων σε θέματα
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ισότητας των φύλων, ενώ όταν τις πραγματοποιούν λείπουν οι αποτελεσματικές
οδοί διοχέτευσης των πληροφοριών.
Ο ρόλος των εκπαιδευτικών επίσης είναι καίριας σημασίας για να κατανοήσουν οι
νέοι τους ρόλους των φύλων. Κατά την άσκηση του έργου τους, οι εκπαιδευτικοί
έχουν την ευκαιρία να ενθαρρύνουν τόσο την κριτική σκέψη όσο και την
αμφισβήτηση των έμφυλων στερεοτύπων. Για το λόγο αυτό θα ήταν ιδιαίτερα
χρήσιμο στους μελλοντικούς αλλά και στους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς να
παρέχεται η σχετική κατάρτιση και επιμόρφωση σχετικά με τα ζητήματα αυτά.
Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Τα εκπαιδευτικά συστήματα αντανακλούν και αναπαράγουν την ανισότητα των
φύλων που υπάρχει στην κοινωνία και λειτουργεί εις βάρος των γυναικών.
(Delamont, 1980, Robinson, 1992)
Όπως επισημαίνει η Lynne Chisholm «το σχολείο εξακολουθεί να παίζει ένα
σημαντικό ρόλο στις διαδικασίες αναπαραγωγής της ανισότητας ανάμεσα στα
φύλα. Και το κάνει αυτό όχι από μόνο του, αλλά σε συνδυασμό με τους ρόλους που
διαδραματίζουν η οικογένεια και όλο το πολιτισμικό και οικονομικό πλαίσιο της
κοινότητας. Το σχολείο είναι ο πιο σημαντικός από τους χώρους που λαμβάνουν
αποφάσεις, γιατί επηρεάζει τις μελλοντικές ευκαιρίες και προοπτικές και είναι,
ταυτόχρονα, πρωταρχικό κοινωνικοποιητικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αποκτώνται
εμπειρίες που διαμορφώνουν την αυτοαντίληψη».
Το σχολείο οφείλει να λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται και να
προάγεται η ισότιμη μεταχείριση των δύο φύλων. Η οργάνωση και η δομή της
σχολικής τάξης, οι στάσεις και η συμπεριφορά των εκπαιδευτικών στις
αλληλεπιδράσεις τους με τους μαθητές, η δομή του αναλυτικού προγράμματος, τα
σχολικά εγχειρίδια, οι τρόποι διδακτικής προσέγγισης πρέπει να αντανακλούν και
να παρέχουν ίσες ευκαιρίες για όλους τους μαθητές ανεξάρτητα από φύλο.
Στα πλαίσια της προσπάθειας για την επίτευξη της ισότητας παρατηρείται στις
ανεπτυγμένες ιδίως χώρες, μια αυξανόμενη τάση παρέμβασης στην εκπαίδευση
των παιδιών, όσον αφορά τη διάκριση των φύλων. Μελέτες που σχετίζονται με την
προβολή των στερεοτυπικών αντιλήψεων στις στάσεις και τις αντιλήψεις των
εκπαιδευτικών, αναδεικνύουν την ανάγκη αλλαγών, ώστε στο μέλλον να
απαλειφθούν οι διαφορές εις βάρος των γυναικών και να επιτευχθεί η ισότιμη
συμμετοχή τους στη δημόσια, αλλά και την ιδιωτική ζωή.
Γνωρίζουμε ότι οι σχολικές τάξεις είναι μικροκοινωνίες (Jakson, 1968) που, ενώ
είναι αυτόνομες, αποτελούν αναπαραγωγή της ευρύτερης κοινωνίας (Bourdieu and
Passeron, 1977). Έτσι, είναι καταρχήν "λογική και αναμενόμενη" η διαπίστωση
σύμφωνα με την οποία οι ανισότητες των φύλων που παρατηρούνται στην κοινωνία
υπάρχουν και στην τάξη. Εμφανίζονται δηλαδή ο διαχωρισμός των φύλων, η
ανδρική κυριαρχία και μια διαπροσωπική αλληλεπίδραση που, έμμεσα, ενισχύει τις
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διαφορές των φύλων και τα στερεότυπα Ερευνητικά δεδομένα αποδεικνύουν ότι η
δημιουργία, ενίσχυση και αναπαραγωγή των εκπαιδευτικών ανισοτήτων κατά φύλο
επηρεάζονται από την οργάνωση και το κλίμα της τάξης, που με τη σειρά τους
αποτελούν μωσαϊκό πολυποίκιλων στοιχείων όπως είναι η δομή του χώρου, η
χωροταξική τοποθέτηση της υλικοτεχνικής υποδομής, τα λεκτικά και μη λεκτικά
μηνύματα στην αλληλεπίδραση δασκάλου-ας/μαθητών-τριών και στις
αλληλεπιδράσεις μαθητών-μαθητριών, οι κανόνες και γενικά χαρακτηριστικά του
σχολείου κ.λ.π.. Σε αυτά πρέπει προφανώς να προστεθούν χαρακτηριστικά του
"κρυμμένου" ή του επίσημου προγράμματος του σχολείου που εμπεριέχουν
μηνύματα προς τα παιδιά και οδηγούν σε διαφοροποιημένη διδασκαλία.
Η ευαισθητοποίηση των εν ενεργεία εκπ/κών επιβάλλεται να γίνει άμεσα με
σεμινάρια στο χώρο της δουλειάς τους ή περισσότερο αποτελεσματικά με
παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων, στα οποία να εμπεριέχονται
απαραίτητα μαθήματα σχετικά με την κατά φύλα κοινωνική διάκριση και ανισότητα
στους διάφορους τομείς και κυρίως μαθήματα σχετικά με τη διαδικασία
κοινωνικοποίησης ως προς το ρόλο του φύλου, ιδιαίτερα μάλιστα στο χώρο της
εκπ/σης. Με την ίδια προοπτική, τα προγράμματα σπουδών των πανεπιστημιακών
τμημάτων παραγωγής εκπ/κού προσωπικού είναι ανάγκη να εμπλουτίσουν το
περιεχόμενό τους με μαθήματα και πρακτικές ευαισθητοποίησης στη σεξιστική και
μη σεξιστική παιδαγωγική θεωρία και πράξη.
Στο πλαίσιο αυτό ο ρόλος των σχολικών συμβούλων με μια σειρά παρεμβατικών και
επιμορφωτικών δράσεων μπορεί να είναι καθοριστικός για την ευαισθητοποίηση
των εκπαιδευτικών, των γονέων και των παιδιών σε σχέση με την ισότητα των δυο
φύλων και την αλλαγή στάσεων μέσα στη σχολική τάξη και όχι μόνο. Η επιμόρφωση
των εκπαιδευτικών με την επανεξέταση των μεθόδων διδασκαλίας, των πρακτικών
ασκήσεων, των μικροδιδασκαλιών και των σεμιναρίων ανάπτυξης δεξιοτήτων έτσι
ώστε να συμπεριληφθούν δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την προώθηση των
θεμάτων ισότητας στην εκπαίδευση και η υιοθέτηση ορισμένων σχολικών μονάδων
για πρότυπη εφαρμογή προγραμμάτων μη-σεξιστικής παρέμβασης, με άσκηση του
προσωπικού τους, μπορούν να οδηγήσουν στο μετασχηματισμό της εκπαίδευσης
προς μια μη σεξιστική κατεύθυνση.
Οι Σχολικοί Σύμβουλοι μπορούν επίσης να εισηγηθούν στο Ι.Ε.Π (Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής Πολιτικής) ώστε η ισότητα των φύλων να είναι καθολική αρχή του
αναλυτικού προγράμματος σε όλα τα διδακτικά αντικείμενα όπως γίνεται σε πολλές
ευρωπαϊκές χώρες. (Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην περίπτωση της Μάλτας, της
Αυστρίας, της Φινλανδίας, της Σουηδίας και της Νορβηγίας.)
Στα ελληνικά σχολεία στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, των καινοτόμων
προγραμμάτων και της διαθεματικότητας οι διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί
μπορούν να εντάξουν τη διάσταση του φύλου σε μια σχετική αυτονομία από το
υπάρχον αναλυτικό πρόγραμμα.
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Συμμετοχή των Σχολικών Συμβούλων σε συγγραφικές ομάδες για τη συγγραφή των
διδακτικών εγχειριδίων και εκπαιδευτικού υλικού, μια και όπως είναι γνωστό το
περιεχόμενο αλλά και οι εικόνες που χρησιμοποιούνται σε σχέση με το φύλο
ασκούν ιδιαίτερη επιρροή στα παιδιά και στην ανάπτυξη της έμφυλης ταυτότητάς
τους.
Tο διδακτικό υλικό μαζί με τα αναλυτικά προγράμματα ανήκει στις πρώτες περιοχές
που διερευνήθηκαν διεθνώς όσον αφορά την επίδραση του εκπαιδευτικού
συστήματος στην ανάπτυξη και αναπαραγωγή φυλετικών στερεοτύπων. H
ενασχόληση αυτή οδήγησε στη διαμόρφωση καθοδηγητικών αρχών για την
ανάπτυξη και χρήση διδακτικού υλικού χωρίς σεξιστικά στοιχεία..
Ακαδημαϊκές έρευνες για την αξιολόγηση των σχολικών βιβλίων σχετικές με τα
έμφυλα στερεότυπα αναφέρθηκαν από τη φλαμανδική κοινότητα του Βελγίου, τη
Γερμανία, την Εσθονία, την Ελλάδα,(Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), τη Γαλλία, την
Ουγγαρία, τη Λιθουανία, τη Λετονία, την Αυστρία, την Πολωνία και τη Σλοβενία
(Ευριδίκη, 2010).
Συνολικά, τα αποτελέσματα τέτοιων ερευνών δείχνουν, μια κατάσταση κάθε άλλο
παρά ικανοποιητική. Οι γυναίκες και οι άντρες στις ευρωπαϊκές χώρες συνεχίζουν
να υπόκεινται σε διαφορετική μεταχείριση σε πολλά σχολικά βιβλία. Οι άντρες
εξακολουθούν να εκπροσωπούνται συχνότερα από τις γυναίκες, το λεκτικό έρχεται
σε αντίθεση με την αρχή της ισότητας των φύλων, οι κύριοι χαρακτήρες είναι
κυρίως άντρες, οι γυναίκες απεικονίζονται να αναλαμβάνουν εν πολλοίς τυπικά
γυναικοπρεπείς εργασίες και γενικά απουσιάζουν από τον στίβο της πολιτικής και
της διανόησης. Όπως έχουν δείξει διάφορα ερευνητικά προγράμματα, τα
συγγράμματα παρουσιάζουν στερεοτυπικές εικόνες αντρών και γυναικών και
ελάχιστα είναι αυτά που μπορούμε να πούμε ότι αντιμετωπίζουν τα στερεότυπα ή
έχουν συμμετρικές αναπαραστάσεις των δύο φύλων (Ευριδίκη, 2010).
Άμεσο υλικό καθοδήγησης για την ανάπτυξη μη-σεξιστικών σχολικών βιβλίων και
τακτική αξιολόγηση του διδακτικού υλικού σίγουρα θα μπορούσαν να συμβάλουν
στην αποκατάσταση της έλλειψης ευαισθησίας σε θέματα των φύλων.
Από την άλλη μεριά, το κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα αφορά σε ο,τιδήποτε
συμβαίνει στο σχολείο και δεν είναι «επίσημο», για παράδειγμα, κοινωνικές
σχέσεις στην αίθουσα διδασκαλίας ή την αυλή, φιλίες, σχέσεις εκπαιδευτικών και
μαθητών, στιχομυθίες εκπαιδευτικών και μαθητών και στη γλώσσα που
χρησιμοποιείται στη μεταξύ τους επικοινωνία, επίπεδα εκφοβισμού και
παρενόχλησης κ.λ.π.
Το κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα μεταδίδει στα παιδιά ένα πλέγμα μηνυμάτων που
συχνά ενισχύουν τα έμφυλα στερεότυπα και επομένως συντηρούν «τον σεξουαλικό
διαχωρισμό της εργασίας στην κοινωνική διαδικασία της σχολικής φοίτησης»
(Humm 1989, σελ. 95). Οι μελέτες γι’ αυτές τις πιο ανεπίσημες σχέσεις είναι
συνεπείς στο να αποκαλύπτουν την κυριαρχία (είτε σε ατομικό είτε σε ομαδικό
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επίπεδο) των αγοριών ως προς τον χώρο που καταλαμβάνουν στο σχολείο, και την
επιρροή που ασκούν στους υπόλοιπους συνομηλίκους τους (Myers et al., 2007).
Επιπλέον, διατυπώνεται η άποψη ότι οι ανεπίσημες αλληλεπιδράσεις των μαθητών
στα πλαίσια του σχολείου θεωρούνται ως η πτυχή που επηρεάζει περισσότερο την
κοινωνικοποίησή τους ως προς την έννοια του γυναικείου ή αντρικού
προσδιορισμού τους στην κοινωνία και ότι εάν αυτή η πτυχή της σχολικής
κουλτούρας δεν αμφισβητηθεί, είναι μάλλον απίθανο να επέλθουν σημαντικές
αλλαγές.
Για παράδειγμα, ένα μέρος του κρυφού αναλυτικού προγράμματος ‘‘διδάσκει’’ στα
αγόρια και τα κορίτσια για τη θέση των ανδρών και των γυναικών στην αγορά
εργασίας. Το σχολείο αποτελεί χώρο διαπαιδαγώγησης και πρώιμου
επαγγελματικού προσανατολισμού, καθώς μέσα από το περιεχόμενο των σχολικών
εγχειριδίων και όλου του παιδαγωγικού υλικού, τις διδακτικές μεθόδους, τη μέθοδο
πειθαρχίας, την οργάνωση της καθημερινότητας, την αλληλεπίδραση των
εκπαιδευτικών με τους μαθητές και τις μαθήτριες, τον καταμερισμό της εργασίας
ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο της διδακτικής πράξης
και την κατανομή της εξουσίας δίνει έμμεσα μηνύματα στα αγόρια και τα κορίτσια
για την επιλογή σπουδών και, κατ’ επέκταση, για το είδος της εργασιακής
απασχόλησης και τη θέση τους αργότερα στην επαγγελματική ιεραρχία
Όσοι με οποιαδήποτε ιδιότητα και με οποιοδήποτε τρόπο συμβάλλουν στη
διαδικασία κοινωνικοποίησης των παιδιών ως προς το ρόλο του φύλου κατά τα
παραδοσιακά στερεότυπα- πρότυπα, ιδιαίτερα βέβαια οι υπεύθυνοι της εκπ/σης
και οι εκπ/κοί, καλούνται να κατανοήσουν ότι η πρακτική αυτή, πέρα από το ότι
εμποδίζει την ουσιαστική εφαρμογή των περί ισότητας των φύλων νόμων, είναι
συγχρόνως αντιπαιδαγωγική και έχει βραχυπρόθεσμες, αλλά και μακροπρόθεσμες
αρνητικές ψυχολογικά συνέπειες για τα άτομα και των δύο φύλων.
Η προσπάθεια προώθησης της ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση σημαίνει
υιοθέτηση μιας επιπλέον οπτικής γωνίας στη διερεύνηση όλων των παραμέτρων
που επηρεάζουν το εκπαιδευτικό έργο, με τη συμβολή όλων των υπευθύνων που
εμπλέκονται σ’ αυτό.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Αν θέλουμε να εξασφαλίσουμε μία κοινωνία βασισμένη στην ισότητα, επιβάλλεται
οι κυβερνήσεις όλων των ευρωπαϊκών χωρών να λαμβάνουν πλήρως υπόψη τη
διάσταση του φύλου στις πολιτικές τους, στην οργάνωσή τους και στις πρακτικές
τους.
Η εκπαίδευση ως θεσμός σε όλες τις χώρες διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην
εξέλιξη της ισότητας των φύλων και στην αλλαγή των στερεοτυπικών αντιλήψεων
για τα φύλα.
Σαφέστατα, η εκπαίδευση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως το κύριο εργαλείο για
καλλιέργεια ίσων ευκαιριών, εφόσον η κοινωνία στο σύνολό της δεν παρέχει ίσες
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ευκαιρίες. Ωστόσο, η εκπαίδευση μπορεί να παρέχει ένα σημαντικό πλαίσιο
κοινωνικοποίησης και μάθησης των μαθητών για την κατάρριψη των έμφυλων
φραγμών και των φυλετικών στερεοτύπων στο σχολικό περιβάλλον.
Γίνονται κάποιες προσπάθειες από πολλές χώρες να εφαρμόσουν ή σχεδιάσουν
πρόσθετα μέτρα όπως είναι η στήριξη της διδασκαλίας από τις κεντρικές Αρχές,
προκειμένου να ενδυναμωθεί ο στόχος της μεταστροφής των παραδοσιακών ρόλων
και στερεοτύπων των φύλων. Αυτά τα εργαλεία παιδαγωγικής επίβλεψης ή
καθοδήγησης περιλαμβάνουν κατευθυντήριες γραμμές ή προγράμματα (με στήριξη
σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο) για την ευαισθητοποιημένη σε θέματα φύλων
διδασκαλία και την αναθεώρηση των σχολικών βιβλίων και άλλου διδακτικού
υλικού ούτως ώστε να ενσωματωθεί σε αυτά η διάσταση του φύλου.
Η ένταξη της διάστασης της ισότητας των φύλων είναι μια συνεχιζόμενη διαδικασία
και είναι χρέος μιας δημοκρατικής κοινωνίας να αγωνίζεται γι’αυτήν έως ότου η
ισότητα γίνει πράξη.
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Περίληψη
Οι πολιτικές που αφορούν στην εκπαίδευση την εποχή της ύστερης νεωτερικότητας
αποτελούν σημείο αναφοράς ενός μεγάλου μέρους της πολιτικής ρητορικής και
αφορούν στην θεμελιώδη υπόσταση της κρατικής οντότητας. Τόσο η θεώρηση των
πολιτικών αυτών ως απαραίτητες, όσο και η αποδοχή τους από το ευρύτερο
κοινωνικό σύνολο αποτελούν το σημείο αιχμής του δημόσιου χαρακτήρα της
εκπαίδευσης. Με την παρούσα εργασία επιχειρείται ο εντοπισμός των ιδεολογικών
παραμέτρων διαμόρφωσης των πολιτικών για την εκπαίδευση στον 21ο αιώνα σε
σχέση με τους παράγοντες που επιδρούν συστημικά και τις προοπτικές που
επαγγέλλονται για τον δημόσιο χαρακτήρα της εκπαίδευσης με έμφαση στην
ιδεολογική μεταστροφή της εκπαίδευσης από δημόσιο αγαθό σε καταναλωτικό
προϊόν.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Από τη νεωτερικότητα στη μετανεωτερικότητα. Οι επιδράσεις στη διαμόρφωση
πολιτικών στο χώρο της εκπαίδευσης
Η μετανεωτερικότητα, η οποία από μόνη της δεν μπορεί να προσδιοριστεί
εννοιολογικά εξ ου και το πρόθυμα «μετα» γίνεται αντιληπτή ως διαδικασία
αποδόμησης του νεωτερικού οικοδομήματος. Χαρακτηρίζεται από τη στροφή στον
ατομικισμό, τον αξιακό σχετικισμό, την αποδόμηση της συλλογικής ταυτότητας,
χωρίς ωστόσο να γίνεται προσπάθεια καθορισμού μιας νέας ταυτότητας, αλλά απλά
η παράκαμψή της. (Ταίηλορ, 2006 : 252). Ο σημερινός πολίτης δεν είναι σίγουρος
αν βιώνει την πραγματικότητα ή το είδωλο που αντανακλάται μέσα σε έναν
παραμορφωτικό καθρέφτη που λέγεται οικονομία. Ο ατομικισμός γίνεται
κατανοητός ως το ανώτερο επίτευγμα του δυτικού πολιτισμού και συγχρόνως ως
μια οδυνηρή κατάπτωση.
Η ιδέα της μαζικής εκπαίδευσης στον ευρωπαϊκό χώρο ήταν αποτέλεσμα της
εκβιομηχάνισης και αστικοποίησης κατά το πρώτο μισό του 19ου αιώνα. Το
εκπαιδευτικό σύστημα προέκυψε μέσω μιας ακολουθίας ανταλλαγών και
διαπραγματεύσεων μεταξύ ενός Κράτους, το οποίο αντιλήφθηκε το σχολείο ως
γραφειοκρατικό όργανο για την κοινωνική διακυβέρνηση των πολιτών, και ενός
ιερατείου που το είδε ως μέσο για την πνευματική καθοδήγηση των ψυχών (Hunter,
1996:164). Η ιδέα της φύσης αυτής της καθολικότητας και ομοιομορφίας των
εκπαιδευτικών συστημάτων και οι αναλύσεις που ακολούθησαν, έχουν δείξει ότι
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στηρίζεται περισσότερο σε παγκοσμίου επιπέδου ιδεολογικά και οργανωτικά
πρότυπα και οδηγίες απ’ ότι στους εσωτερικά διαφοροποιημένους πολιτικούς
σχηματισμούς. Οι παράγοντες διαμόρφωσης της νεωτερικότητας εξυπηρετούν στην
αντίληψη της ιδέας και λειτουργίας του νεωτερικού κράτους και των διαδικασιών,
των θεσμών και των μέσων που επιστρατεύτηκαν προκειμένου να εμπεδωθεί η
ιδεολογία του εθνικού κράτους. Το εθνικό κράτος, έτσι όπως διαμορφώθηκε στον
ευρωπαϊκό χώρο, αποτελεί ένα προϊόν ζυμώσεων σε οικονομικό και πολιτικό
επίπεδο. Η καπιταλιστική οικονομία στηρίχθηκε πάνω στην αποικιοκρατία, σε ένα
πλέγμα εμπορικών συναλλαγών κάτω από την ομπρέλα του κρατικού
προστατευτισμού. Η χρήση του όρου «εθνική» οικονομία στα πλαίσια του
νεωτερικού κράτους σε αντιπαράθεση με την σημερινή παγκοσμιοποιημένη
οικονομία μοιάζει υπαρκτή εφόσον αποδεχτούμε την οικονομία ως δευτερεύοντα
παράγοντα στη διαμόρφωση της νεωτερικότητας. Ωστόσο οι εξελίξεις σε όλα τα
επίπεδα υποδεικνύονται από τις σχέσεις και τις ισορροπίες δυνάμεων που
απομακρύνονται από τα στενά εθνικά και ιδεαλιστικά πρότυπα. Όσο οι οικονομικοί
όροι εξυπηρετήθηκαν μέσω του εθνικού και κρατικού ιδεώδους-προστατευτισμού
μπορούν να θεωρηθούν ως ‘εθνικοί’. Το γεγονός ότι το εθνικό ιδεώδες και η
μεγαλοσύνη του εθνικού κράτους περιορίστηκε στην πολιτική ρητορική των
επαγγελματιών πολιτικών για εσωτερική κατανάλωση και προκειμένου να
διατηρηθεί η κατάσταση χειραγώγησης των μαζών, αναδεικνύει την
ουδετεροποιημένη «φύση» της οικονομίας. Η παγκοσμιοποιημένη οικονομία
σήμερα εστιάζει στην πραγματική φύση του καπιταλισμού, η οποία συνίσταται στο
σύνολο των διαδικασιών που εξυπηρετούν στην αύξηση των κερδών. Αν αυτό
επιτυγχάνεται μέσω των εθνικών κρατών ή μέσω υπερεθνικών οργανισμών, αν
αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τον στραγγαλισμό των κοινωνικών δικαιωμάτων, των
πολιτικών δικαιωμάτων και των πολιτικών ελευθεριών, τούτο ουδόλως πρόκειται
να αλλάξει την πολιτική ρητορική. Σε αντίθετη περίπτωση θα έπρεπε να
αποδεχτούμε ότι η βιομηχανία, το τραπεζικό σύστημα και το δίκτυο συναλλαγών
λειτουργούν προκειμένου να εξυπηρετεί το κλέος των εθνικών κρατών, θέτοντας σε
δεύτερο επίπεδο την κερδοφορία τους. Ο διαχωρισμός της νεωτερικότητας και της
μετανεωτερικότητας έγκειται περισσότερη στη δυναμική και στο βαθμό που οι
πολιτικές- κρατικές οντότητες διατηρούν το προβάδισμα στη λήψη αποφάσεων ή
απλά αποτελούν το μέσο για τη νομιμοποίηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας
τουλάχιστον για τον δυτικό κόσμο, που αποτελούσε και αποτελεί το κυρίαρχο
πολιτικό και οικονομικό πρότυπο. Από την εποχή της γαλλικής επανάστασης και της
ανόδου της αστικής τάξης, από την εποχή της βιομηχανικής επανάστασης και της
υπαγωγής της πολιτικής και κοινωνικής οργάνωσης στα πλαίσια του καπιταλιστικού
συστήματος μικρές είναι οι αλλαγές που έχουν επιτευχθεί.
Σε πολιτικό επίπεδο ο 20ός αιώνας έχει να επιδείξει αξιώσεις στην εδραίωση των
αντιπροσωπευτικού τύπου δημοκρατιών, όπου ο ρόλος του λαού μοιάζει να είναι
ενεργός κατά περίπτωση. Ουσιαστικά μέσω της γενίκευσης του εκλογικού
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δικαιώματος (ενήλικες και γυναίκες) κυρίως κατά το β΄ μισό του 20ού αιώνα ο λαός
λειτουργεί νομιμοποιητικά ως προς τις αποφάσεις των κυβερνώντων. Άλλωστε σε
περιόδους κρίσεων η προσφυγή στις εκλογές με συγκεκριμένα προβλεπόμενα
αποτελέσματα, χρησιμοποιήθηκε πολλαπλώς προκειμένου να αποκτήσουν
μεγαλύτερη χρονική διάρκεια αλλά και ισχύ οι ομάδες εξουσίας και οι πέριξ αυτών.
Κάθε εποχή διαμορφώνει ένα πρότυπο του ιδανικού πολίτη, το οποίο καλείται να
εμπεδωθεί μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος. Οι πολιτικές στην εκπαίδευση
αποτελούν το σύνολο των αντιλήψεων που διαμορφώνονται, τόσο από την πολιτική
εξουσία, όσο και από τις ομάδες εκείνες που την επηρεάζουν. Επίσης οι
διαμορφωτικοί παράγοντες της πολιτικής σχετίζονται, τόσο από το πλέγμα των
κοινωνικών πολιτικών και οικονομικών συνθηκών, όσο και από τα πρόσωπα ή τις
ομάδες εκείνες που εμπλέκονται σε διαφορετικό βαθμό και με μια διαφορετική
ποσόστωση επιρροής.
Εκπαιδευτική πολιτική και υπερεθνικοί οργανισμοί
Με τον γενικό όρο ‘πολιτική’ θεωρούμε τον τρόπο διαχείρισης των κρατικών
υποθέσεων και το σύστημα διακυβέρνησης ενός πεδίου (μιας χώρας, ενός
ιδρύματος, μιας επιχείρησης κ.λ.π.) Στενά συναρτημένη με ιδεολογικές εκφορές
αλλά και με πρακτικές προεκτάσεις, με σαφή αναφορά στην υποστατική κατηγορία
«εξουσία» η πολιτική είναι αυτό που ενεργοποιείται αλλά και αυτό που
αποσκοπείται» (Παπαδάκης, 2003:79). Κατ’ επέκταση η εκπαιδευτική πολιτική
αποτελεί το σύνολο των πρακτικών οι οποίες ρητά, σε ιδεολογική βάση και
νομιμοποιημένα, σε μορφή θεσμίσεων συγκροτούν και διαμορφώνουν το
εκπαιδευτικό σύστημα. Οι θεμελιώδεις λειτουργίες του εκπαιδευτικού συστήματος
«ταξινομούνται ως εξής: 1. Λειτουργία εξειδίκευσης ή παροχής προϊόντων 2.
Νομιμοποιητική λειτουργία 3. Λειτουργία της κοινωνικής και πολιτικής ένταξης 4.
Ερμηνευτική πολιτισμική λειτουργία» (Lenhart,1992 :123).
Ο ρόλος των υπερεθνικών οργανισμών οι οποίοι «συμμετέχουν» στην διαμόρφωση
πολιτικών και πρακτικών στον χώρο της εκπαίδευσης, ο τρόπος με τον οποίο τούτες
οι «οδηγίες» διαχέονται στα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα και γίνονται τελικά
ευρέως θεσμοθετημένες είναι πλέον πρωτεύων με σταδιακή υποχώρηση του
πρωταγωνιστικού ρόλου του κράτους. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ενός υπερεθνικού οργανισμού, μέλος του οποίου είναι και η
Ελλάδα. Η ταυτότητα, η φύση και ο χαρακτήρας της συμμετοχής των κρατών σε
τέτοιου είδους οργανισμούς λειτουργούν συχνά ως μηχανισμοί νομιμοποίησής τους
παράλληλα με άλλους δημοκρατικούς θεσμούς. Δημιουργείται έτσι μια σύγχυση
μεταξύ του συμβουλευτικού τους ρόλου και του υποχρεωτικού, καταναγκαστικού.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι απλά ένας οργανισμός υπερεθνικής, διακρατικής
συνεργασίας. Παρά το γεγονός ότι δεν αποτελεί ακόμη κρατική οντότητα, έχει
κυριαρχικά δικαιώματα και όργανα που οι αποφάσεις τους δεσμεύουν πολίτες και
κράτη-μέλη. Στους τομείς αρμοδιότητας της Ένωσης οι «νόμοι» της υπερισχύουν των
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εθνικών (Ε.Ε., 1998: 29). Η παραδοχή ότι ακόμη δεν αποτελεί κρατική οντότητα,
αλλά διαθέτει τα όργανα και τους μηχανισμού που προϊδεάζουν και λειτουργούν
με παρόμοια δομικά χαρακτηριστικά προσδιορίζει και το βαθμό επιρροής των
πολιτικών της ΕΕ εντός των εθνικών κρατών.
Η εκπαίδευση που έως την προ Ευρωπαϊκής Ένωσης εποχή εθεωρείτο θέμα ταμπού
και αντικείμενο αποκλειστικής δικαιοδοσίας του εθνικού κράτους, από την συνθήκη
του Μάαστριχτ και εντεύθεν αποτέλεσε βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής πολιτικής.
Το πέρασμα από την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, ο χώρος δράσης της οποίας
αφορούσε το πεδίο της οικονομίας, στην Ε.Ε. σηματοδοτεί την νέα πορεία του
ευρωπαϊκού πολιτικού χώρου, ο οποίος διευρύνεται πολιτικά, κοινωνικά και
πολιτικά, ακολουθώντας την πορεία της παγκοσμιοποίησης στον οικονομικό,
πολιτικό αλλά και πολιτισμικό ορίζοντα. Με τη συνθήκη του Μάαστριχτ (άρθρο 126)
η Ε.Ε. έχει δυνατότητα παρέμβασης στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης.
Το ενδιαφέρον για τα εκπαιδευτικά θέματα από την άλλη έχει διευρυνθεί και ένας
μεγάλος αριθμός παραγόντων από το χώρο κυρίως της αγοράς και των
επιχειρήσεων υπεισέρχεται σε θέματα που αφορούν στα εκπαιδευτικά, είτε ως
συνεργαζόμενοι φορείς είτε ως διαμορφωτές πολιτικών. Ο συμβουλευτικός ρόλος
οργανισμών εμπίπτει σε αυτήν την περίπτωση, αφού ούτε ιδεολογικά ούτε και
πολιτικά ουδέτερος μπορεί να θεωρηθεί, όταν μάλιστα νομιμοποιείται από τους
κρατικούς ή νομικά καταχωρημένους θεσμούς. Στους κόλπους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ειδικότερα, η εξέλιξη αυτή, η οποία συμπίπτει με την υποχώρηση του
παρεμβατικού κράτους πρόνοιας και την ενίσχυση του διαχειριστικού/ στρατηγικού
ρόλου του κράτους σε ένα περιβάλλον ελεύθερης αγοράς, η βελτίωση της ποιότητας
της εκπαίδευσης είναι πλέον στρατηγικός στόχος και βασική παράμετρος κάθε
εκπαιδευτικής αλλαγής σε εθνικό επίπεδο (Δαγκλής, 2008:24 ). Στα πλαίσια της
Ευρωπαϊκής Ένωσης της οποίας απώτερη επιδίωξη είναι «να γίνει η
ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικονομία της γνώσης ανά την υφήλιο, ικανή
για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας
και με μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή» (European Council:2000) τίθενται οι άξονες
και οι προτεραιότητες της ΕΕ, οι πολιτικές της οποίας παλινδρομούν μεταξύ ενός
ομόσπονδου πολιτικού σχηματισμού και ενός υπερεθνικού σχηματισμού με
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ο όρος «οικονομία της γνώσης» παραπέμπει σε
μετάθεση του αξιακού κριτηρίου της γνώσης στην υπηρεσία της οικονομίας με τον
γενικό όρο «αγορά». Η εννοιολογική αυτή κατασκευή αντικατοπτρίζει το νέο
οικονομικό μοντέλο το οποίο απομακρύνεται από το στενό πλαίσιο της εθνικής
οικονομίας, σε μια ευρύτερη και συχνά απροσδιόριστη έννοια της ‘αγοράς’. Στην
νέα αυτή αντίληψη γίνεται διακριτή η διαφοροποίηση νεωτερικότητας και
μετανεωτερικότητας, αφού η πρώτη ερμηνεύεται με όρους κρατικούς σε
αντιδιαστολή με την δεύτερη η οποία ερμηνεύεται με όρους υπερεθνικούς. Η
εκπαιδευτική πολιτική επομένως συνεχίζει να επιτελεί τις λειτουργίες που
αναφέρθηκαν παραπάνω σε ένα νέο ιδεολογικό πλαίσιο.
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Στην έκθεση του ΟΟΣΑ για την εκπαίδευση (ΟΟΣΑ, 2011) αναφορικά για τα στελέχη
προτείνεται ότι «το Υπουργείο πρέπει να εντατικοποιήσει την επαγγελματική
εξέλιξη των διευθυντών σχολείων και των εκπαιδευτικών καθώς και άλλων
πρωτοβουλιών προκειμένου να επιτύχει αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη
παροχή υπηρεσιών» (σ. 52) Η εκπαίδευση αποδίδεται εννοιολογικά ως παροχή
υπηρεσιών και όχι ως κοινωνικό αγαθό. Η ποιότητα στην εκπαίδευση και η διοίκηση
ολικής ποιότητας, χαρακτηρίζονται με υψηλό βαθμό προτεραιότητας. Η
εννοιολογική αποσαφήνιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών συνδέεται με το
εκάστοτε πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό συγκείμενο. Η βιβλιογραφική
ανασκόπηση έχει να επιδείξει ένα πλήθος προσδιορισμών των ποιοτικών
χαρακτηριστικών ωστόσο καταλήγουν σε βασικές αξίες οι οποίες γίνονται
αντιληπτές ως τα τυπικά χαρακτηριστικά του ποιοτικού και αποτελεσματικού
σχολείου και αντιμετωπίζονται ως επιδιωκόμενες. Οι αξίες αυτές συμβάλλουν στη
δόμηση και στον καθορισμό του προσανατολισμού και των στόχων της
εκπαιδευτικής πολιτικής και της εκπαιδευτικής πράξης (Δάρρα, 2005).
Σήμερα σε πολλές χώρες υπάρχουν και χρησιμοποιούνται ευρύτατα μέθοδοι και
τεχνικές προκειμένου να καταγραφούν στοιχεία που αφορούν στην ποιότητα του
εκπαιδευτικού έργου. Οι πιο συνηθισμένες από τις μεθόδους αυτές στηρίζονται στη
χρήση των αποκαλουμένων «δεικτών ποιότητας», με τη βοήθεια των οποίων
επιχειρείται η «χαρτογράφηση» της ποιότητας της εκπαίδευσης συνολικά ή των
επιμέρους διαδικασιών της. Επίσης, για τον προσδιορισμό της ποιότητας, τη
διασφάλιση και τη βελτίωση της χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνικές ή πρότυπα,
π.χ. τα πρότυπα του ISO 9000 ή του BS57501 (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2008:31)
Από την άλλη η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας εν πολλοίς στηρίζεται στην προσέγγιση
της ποιότητας που ορίζει τον «πελάτη ή τον καταναλωτή ως επίκεντρο». Επιπλέον,
υπάρχει μια εννοιολογική μετατόπιση από την εκπαίδευση ως κοινό πόρο με εγγενή
αξία που το κράτος οφείλει στους πολίτες του, προς την εκπαίδευση ως
καταναλωτικό προϊόν την ευθύνη του οποίου πρέπει να έχει κατ' αρχήν το άτομο,
καθώς το άτομο είναι εκείνο που δρέπει τους καρπούς της εκπαίδευσης. Αυτή η
εννοιολογική μετατόπιση αλλάζει εκ θεμελίων το τι σημαίνει για μια κοινωνία να
εκπαιδεύει τους πολίτες της.
Eκπαίδευση και αγορά
Υπάρχει τώρα στην εκπαιδευτική πολιτική μια καθιερωμένη, ισχυρή και σύνθετη
ιδεολογία της αγοράς και ένας συνδεμένος πολιτισμός της επιλογής που βασίζονται
στις επικίνδυνες εξιδανικεύσεις για τα έργα των αγορών, και τα αποτελέσματα της
γονικής επιλογής και των κινήτρων κέρδους στην εκπαίδευση.» (Ball, 1993:3). Η
μετάθεση της συλλογικής ευθύνης σε επίπεδο κοινωνίας στα θέματα εκπαίδευσης
σε ατομικές επιλογές λειτουργεί κάτω από την πίεση αυτών των εξιδανικεύσεων.
Το δίλημμα εκπαίδευση για την κοινωνία ή εκπαίδευση για την αγορά, εκπαίδευση
δημοκρατικού πολίτη ή εκπαίδευση-κατάρτιση εργαζομένου μοιάζει τουλάχιστον
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τεχνητό. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να διαλέξουμε ανάμεσα στα δύο, αφού μήτε
αλληλοαναιρούνται μηδέ αποτελούν όρους με αντίθετα πρόσημα. Από τη δεκαετία
του 1980 κι εντεύθεν οι νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις στην πολιτική και στην
οικονομία επεκτείνονται, με βάση τις θεμελιώδεις αρχές ενός μικρού κράτους δίπλα
σε μια ελεύθερη αγορά, αποτελεί σήμερα, με διαφορετικές μορφές, κυρίαρχη
προσέγγιση για τη δημόσια εκπαίδευση σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με τα
επιχειρήματα που στηρίζουν την προσέγγιση αυτή, η δημόσια εκπαίδευση η οποία
παρέχεται από κρατικούς οργανισμούς είναι χαμηλής ποιότητας, δεν
ανταποκρίνεται στις ανάγκες των «πελατών» και απεχθάνεται το ρίσκο. Έχει, με
άλλα λόγια, αποχαυνωθεί από τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και είναι
«αιχμάλωτη των παραγωγών», καθοδηγείται, δηλαδή, από τα συμφέροντα του
προσωπικού της, των παραγωγών των υπηρεσιών της και όχι από εκείνα των
αποδεκτών τους. Η νεοφιλελεύθερη λύση είναι να ανοίξει η εκπαίδευση στους
κανόνες της αγοράς, στη γονική επιλογή και στον ανταγωνισμό μεταξύ σχολείων για
την προσέλκυση μαθητών, καθώς και να επιτραπεί σε νέους φορείς παροχής
υπηρεσιών, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται φορείς κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
να λειτουργούν παράλληλα ή μέσα στο κρατικό σύστημα σχολικής εκπαίδευσης.
(Ball & Youdell 2011 :14.) Το συγκεκριμένο επιχείρημα ενισχύεται και από τις
πολιτικές της ΕΕ που προσανατολίζονταν προς μια αγορά τόσο μεγάλη ώστε να
επιτύχει οικονομίες κλίμακας (και), αρκετά ανταγωνιστική. Η πολιτική που επελέγη
ήταν η αντιστοίχιση δεξιοτήτων μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας, μια
κοινή στρατηγική για την αξιόπιστη κινητοποίηση ανθρώπινων πόρων, «φιλική» στις
οικονομίες. (Παπαδάκης 2007/2008: 171). Η εκπαίδευση αποκτά εννοιολογικά
σχήματα δανεισμένα από τον χώρο της αγοράς, δίνεται έμφαση στην
αποτελεσματικότητα, αν και η πολιτική ρητορική αναλώνεται στα θέματα
ποιότητας, τα οποία ωστόσο είναι λιγότερο σαφή από εκείνα των αποτελεσμάτων.
Η σύνδεση αγοράς εργασίας και εκπαίδευσης «φυσικοποιήθηκε» με την δεύτερη να
ακολουθεί τις επιταγές της πρώτης. Χαρακτηριστικά η σχέση αγοράς εργασίας και
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτυπώνεται στην ετήσια έκθεση ενός από τα
διασημότερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σύμφωνα με την οποία, « σε όλο τον κόσμο
η πίεση που δέχονται τα τμήματα ανθρωπιστικών σπουδών στα Πανεπιστήμια είναι
αρκετά ισχυρή, αφού η έλξη χρηματοδότησης από το χώρο της αγοράς αποτελεί
πρόκληση για την επιβίωση και την ευδοκίμηση των ιδρυμάτων». (Harvard review,
2013). Καταγράφονται αλλαγές, τόσο στη δομή και τη λειτουργία της εκπαίδευσης,
όσο και στον αντίκτυπο αυτών των αλλαγών στις εκροές και την αποδοτικότητααποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος. Η έμφαση στην
αποδοτικότητα μέσω κριτηρίων και δεικτών μπορεί να λειτουργεί και να προσφέρει
σημαντικά στοιχεία ως προς τα δομικά στοιχεία ενός συστήματος και τον τρόπο που
αυτό θέτει τους στόχους του και αυτοελέγχεται, ωστόσο όταν αποτελεί τον δίαυλο
προκειμένου να απομακρυνθεί από τη βασική αποστολή της εκπαίδευσης στην
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υπηρεσία της κοινωνίας με προοπτική την κοινωνική δικαιοσύνη, εγείρει βάσιμα
ερωτήματα για τη σκοποθεσία αυτής της μέτρησης.
Σύμφωνα με τη διακήρυξη της Unesco Η εκπαίδευση είναι δικαίωμα, όχι προνόμιο
ή χάρη. Τα δικαιώματα των παιδιών αποτελούν συλλογική ευθύνη η δημόσια
εκπαίδευση είναι στοιχείο-κλειδί των δημοκρατικών δημόσιων πολιτικών. Η
εκπαίδευση είναι ευθύνη του κράτους ένα από τα καθήκοντα του κράτους είναι να
προσδιορίζει τους σκοπούς και τους στόχους των εκπαιδευτικών συστημάτων και να
εξασφαλίζει πλήρη χρηματοδότηση. Τα δημόσια σχολεία πρέπει να αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος κάθε δημοκρατικής κοινωνίας, να κυβερνώνται από
δημοκρατικά εκλεγμένους οργανισμούς και να εφαρμόζουν τις εκπαιδευτικές
πολιτικές τις οποίες επιθυμεί η κοινωνία. Τα ανοιχτά σε όλους δημόσια σχολεία
υψηλής ποιότητας συμβάλλουν στην κοινωνική συνοχή, μέσω της ενσωμάτωσης
παιδιών που προέρχονται από διαφορετικές κοινωνικές, θρησκευτικές ή εθνικές
ομάδες. (UNESCO, Paris 2001) Η θέση αυτή της Unesco, θέση η οποία καταρχήν
γίνεται αποδεκτή ως βασική αρχή, δεν είναι δεσμευτική, ούτε αποσαφηνίζει τον
ποιοτικό, γενικευμένο χαρακτήρα της δημόσιας εκπαίδευσης. Τα σχολεία
διαφορετικών ταχυτήτων με διαφορετικό προσανατολισμό και αποτελέσματα,
σχολεία των οποίων οι μαθητές επιλέγονται κατόπιν συγκεκριμένων κριτηρίων και
προδιαγραφών, πόρρω απέχουν από τις βασικές αυτές αρχές. Άρρητα στην
εκπαιδευτική πολιτική σημειώνεται η αποδοχή της ανισότητας η οποία με τη σειρά
της ακυρώνει τη δημοκρατικότητα της δημόσιας εκπαίδευσης. Στον αντίποδα η
άρνηση της μετρησιμότητας, της απόδοσης, της αποτελεσματικότητας και της
απόδοσης λόγου σε όλα τα επίπεδα μοιάζουν να απομακρύνονται δραματικά από
την πραγματικότητα και να ενισχύουν την ανισότητα. Ένα εκπαιδευτικό σύστημα το
οποίο δεν είναι σε θέση κάθε στιγμή να εκτιμά, να αποτιμά, να αξιολογεί, να
ενισχύεται, να βελτιώνεται και να έχει συγκεκριμένο στόχο και ιδεολογικό πλαίσιο,
παλινδρομεί σε μια πολιτική ρητορική για λαϊκή κατανάλωση που υποβαθμίζει την
σπουδαιότητα και την αποστολή του δημόσιου χαρακτήρα της εκπαίδευσης.
Πολιτικές αποκέντρωσης στο χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης- και New Public
Management
Οι πολιτικές σήμερα της Ε.Ε. που αφορούν στην εκπαίδευση και την κατάρτιση
συνδέουν άμεσα την εκπαίδευση με την οικονομία, καθώς για να προκύψουν
αποτελέσματα με μακροπρόθεσμη χρησιμότητα είναι αναγκαία η προσήλωση όλων
των εταίρων που προέρχονται από το χώρο της εκπαίδευσης και κατάρτισης, και της
αγοράς εργασίας… όταν υπάρχει συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων
όσον αφορά τη διαμόρφωση των κατάλληλων για την αγορά εργασίας προσόντων,
υπάρχει και μεγαλύτερη πιθανότητα υποστήριξής του (E.E. CEDEFOP 2014 :8). Οι
πολιτικές αυτές αντικατοπτρίζουν τη γενικότερη αντίληψη για τον δημόσιο χώρο και
το ρόλο του κράτους μέσα από την εφαρμογή του μοντέλου της Νέας Δημόσιας
Διοίκησης. Επιχειρείται η εισαγωγή πρακτικών από το χώρο των επιχειρήσεων οι
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οποίες συνδέονται με τα 3E (Effectiveness, Efficiency, and Equity)
αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και ισότητα. Συνοπτικά η ιδεολογία του NPM
θεμελιώθηκε σε: ανάγκη μετρησιμότητας/στατιστικοποίησης του παραγόμενου
έργου, ιδιωτικοποίηση κρατικών αρμοδιοτήτων, περιορισμό προσωπικού και
δαπανών, εισαγωγή πρακτικών επιχείρησης, αυτονόμηση κομματιών της διοίκησης
και συγχώνευσης άλλων (Μαρκαντωνάτου,2011). Ωστόσο η προσπάθεια
αντιγραφής πρακτικών του ιδιωτικού τομέα, «ισομορφισμός» οδηγεί σε
προβλήματα τελικά συστημικά. Διότι η λειτουργία του ιδιωτικού και δημόσιου
τομέα διαφέρει σημαντικά ως προς τη σκοποθεσία τους εντός ενός πολιτικού, αλλά
και οικονομικού συστήματος.
Αν ένα εκπαιδευτικό σύστημα λογίζεται με όρους επένδυσης- απόδοσης, τότε θα
πρέπει αντίστοιχα να διακρίνουμε και να επιλέγουμε και τους μαθητές εκείνους οι
οποίοι θα οδηγήσουν στην καλύτερη απόδοση του συστήματος. Ωστόσο οι
πρακτικές της νέας δημόσιας διοίκησης, όπως και πρακτικές που αφορούν σε
κύκλους ποιότητας της εκπαίδευσης αποτελούν σημαντικές παραμέτρους οι οποίες
μπορούν εντασσόμενες στην κεντρική σκοποθεσία της δημόσιας εκπαίδευσης να
λειτουργήσουν ενισχυτικά. Η οργάνωση και η διοίκηση της εκπαίδευσης, η
εφαρμογή πολιτικών που μπορούν να διασφαλίσουν την ενίσχυση του ρόλου του
σχολείου μπορούν να υπηρετούν την ανθρωποκεντρική θεώρηση του
εκπαιδευτικού φαινομένου. Η υποχώρηση του κράτους πρόνοιας και δικαίου έτσι
όπως θεμελιώθηκαν την εποχή της νεωτερικότητας προκαλεί τριγμούς στο ίδιο το
οικοδόμημα του κράτους, το οποίο δεν είναι δυνατό να θεωρηθεί εκτός του
ιδεολογικού πλαισίου ενός κράτους δικαίου.
Συμπεράσματα
Η εκπαίδευση όπως και οι άλλοι θεσμοί που θεμελιώνουν τους ιδεολογικούς
μηχανισμούς του κράτους110 δέχεται ισχυρές πιέσεις ως προς τον δομικό χαρακτήρα
και τη σκοποθεσία της. Η μεταφορά του κέντρου βάρους των πολιτικών για την
εκπαίδευση από την κοινωνία στην οικονομία, αντικατοπτρίζει την ιδεολογία της
μετανεωτερικότητας,
της
οικονομικής,
πολιτικής
και
πολιτισμικής
παγκοσμιοποίησης. Οι εξωγενείς δυνάμεις της αγοράς και οι εξιδανικεύσεις των
πρακτικών της ωστόσο εμφανίζονται εξαιρετικά αδύναμες στις περιπτώσεις των
οικονομικών κρίσεων οι οποίες μετατίθενται προς επίλυση στις πολιτικές δυνάμεις
και τελικά στις κρατικές θεσμίσεις. Μήτε η αποτελεσματικότητα, μηδέ η
αποδοτικότητα είναι σε θέση να εξασφαλίσουν την κοινωνική συνοχή και την
κοινωνική ευημερία. Σε μια εποχή που οι αξίες ποσοτικοποιούνται και αποτελούν
δείκτες στατιστικών πινάκων θα είχε ενδιαφέρον να θέσουμε ως ερωτήματα πόσο
110

Η εκπαίδευση, ως ένας από τους βασικούς κρατικούς ιδεολογικούς μηχανισμούς όπως
προσδιορίζονται από τον Αλτουσέρ και είναι: 1. Οι θρησκευτικοί 2. Οι εκπαιδευτικοί 3. Η οικογένεια
4. Οι νομικοί 5. Οι πολιτικοί 6. Τα συνδικάτα 7. Οι επικοινωνίες 8. Οι πολιτιστικοί, (Blachledge-Hunt,
1995:218)
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και σε ποια τιμή θα είμαστε έτοιμοι να διαπραγματευτούμε στην αγορά αξιών την
ελευθερία μας, την ισότητα και την ισονομία, την κοινωνική συνοχή και την
κοινωνική ειρήνη, την στιγμή που στην αγορά των ΜΜΕ η νέα γενιά βομβαρδίζεται
από εικόνες βίας. Αν η προοπτική που θέτουμε για το μέλλον με την άμεση
συσχέτιση ανθρώπινου κεφαλαίου και οικονομικής ανάπτυξης (OECD, 2001: Α3, 4852) είναι εκπαίδευση για την αγορά, εκπαίδευση που να οδηγεί στον άκρατο
ατομικισμό, τότε αναδύεται ένα θεμελιώδες ζήτημα ηθικής.
Βιβλιογραφικές αναφορές
Ball, S. – Youdell, D. (2011). Η Κρυφή Ιδιωτικοποίηση στη Δημόσια Εκπαίδευση.
Ινστιτούτο της Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου Επιμέλεια: Γιώργος
Γρόλλιος Ι.Π.Ε.Μ. – Δ.Ο.Ε
Ball, S., Stephen, J.( 1993). “British Education markets, Choice and Social Class: the
market as a class strategy in the UK and the USA” In: Journal of sociology of
education, 14(1)
Blachledge, D., Hunt, B. (1995). Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Αθήνα, εκδ.:
Έκφραση
CEDEFOP, (2014). Eπαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα,
Λουξεμβούργο http://europa.eu/pol/educ/index_el.htm (προσπελάστηκε
10/1/2015)
European Council (23 and 24 march 2000) Lisbon Presidency Conclusions 2000
http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm
(προσπελάστηκε
10/1/2015)
Harvard College (2013). Mapping the Future. The Teaching of the Arts and
Humanities
at
Harvard
Collegε
(προσπελάστηκε
15-1-2015)
http://artsandhumanities.fas.harvard.edu/files/humanities/files/mapping_the
_future_31_may_2013.pdf
Hunter, I. (1996). Assembling the school. Στο :A. Barry, T. Osborne & N. Rose (eds):
Foucault and political reason, Chicago, The University of Chicago Press
Lenhart, V. (1992). Η κρίση στα Σχολεία του Τρίτου Κόσμου, (μτφ. Ελ. Μιχαηλίδη-Μ.
Πολυχρονάκη). Στο: Ι. Πυργιωτάκης- Ι. Κανάκης (επιμ) Παγκόσμια κρίση στην
εκπαίδευση σ. 123
OECD, (2001). Education at a glance, Paris: OECD
UNESCO, (2001). Reason for Hope: The Support of NGOs to Education for All, Paris
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001233/123334e.pdf
(προσπελάστηκε 10/1/2015)
Δαγκλής, Ι. (2008). Η έρευνα για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του συστήματος
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης . Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Δάρρα, Μ. (2005). Εννοιολογικές θεωρήσεις, ιδεολογικό πλαίσιο και θεσμικές
προσεγγίσεις της ποιότητας στην εκπαίδευση. Διδακτορική διατριβή.

-418-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1998). Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα σύντομο οδοιπορικό στην
Ιστορία, τους θεσμούς και τις βασικές πολιτικές της, εκδ. Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο.
Μαρκαντωνάτου, Μ. (2011). Κράτος και νέο δημόσιο μάνατζμεντ. η προνοιακή
απορρύθμιση μέσα από την επιχειρηματική διακυβέρνηση ,τις «καλές
πρακτικές» και την iso-προτυποποίηση. Θέσεις, τ. 116, Ιούλιος – Σεπτέμβριος
2011
ΟΟΣΑ (2011). Καλύτερες Επιδόσεις και Επιτυχείς Μεταρρυθμίσεις στην Εκπαίδευση,
Συστάσεις για την Εκπαιδευτική Πολιτική στην Ελλάδα.
Παπαδάκης, Ν. (2003). Εκπαιδευτική πολιτική. Η εκπαιδευτική πολιτική ως
κοινωνική πολιτική(;) Αθήνα, εκδ. ελληνικά γράμματα.
Παπαδάκης, Ν. (2007/2008). «Μέλι στο Ξυράφι. Σημειώσεις για τη διακυβεύσιμη
ατζέντα των πολιτικών εκπαίδευσης, κατάρτισης, πόρων στην Ευρώπη και τις
«εστίες» μίας ανέκκλητης κρίσης», Κοινωνικό Κέντρο, τ.χ. 2-3, Οκτώβριος
2007-Μάρτιος 2008, 169-193.
Ταίηλορ, τ. (2006). Οι Δυσανεξίες της Νεωτερικότητας Μετάφραση-Επίμετρο:
Μιχάλης Πάγκαλος Εισαγωγή: Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου εκδ:. Εκκρεμές.

-419-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων

Διατροφικοί παράγοντες που σχετίζονται με τη σχολική επίδοση των
μαθητών
Koρέτση Ελένη
Σχολική Σύμβουλος ΠΕ15, Δ/θμιας Εκπ/σης Β΄Αθήνας
koretsie@yahoo.gr
Φιλιππουπολίτου Ειρήνη
Εκπ/κός ΠΕ15, 2ο Γυμν. Μελισσίων Αττικής
irfilippoupolitou@yahoo.com
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι γνωστικές λειτουργιές των μαθητών επηρεάζονται από την πρόσληψη
συγκεκριμένων θρεπτικών συστατικών που περιέχονται στα τρόφιμα, όπως των
πρωτεϊνών, της γλυκόζης, των ω-3 λιπαρών οξέων, του σιδήρου, του χαλκού, του
ιωδίου και των βιταμινών του συμπλέγματος Β. Επιπρόσθετα, η βελτίωση της
σχολικής επίδοσης που στηρίζεται στις παραπάνω γνωστικές λειτουργίες φαίνεται
να επηρεάζεται από διατροφικές συνήθειες, όπως είναι η συχνή λήψη πρωινού
γεύματος, συγκεκριμένης σύστασης και ποιότητας και η διατήρηση της συνήθειας
του οικογενειακού γεύματος.
Λέξεις κλειδιά: θρεπτικά συστατικά, διατροφικές συνήθειες, πρωινό, σχολική
επίδοση
Εισαγωγή
Η βελτίωση της επίδοσης των εφήβων στο σχολείο αποτελεί αντικείμενο ερευνών
για την επιστημονική κοινότητα, αντικείμενο προβληματισμού για τους
εκπαιδευτικούς και αντικείμενο αγωνίας και συνεχούς προσπάθειας για τους
γονείς. Με κίνητρο τόσο την προαναφερθείσα κατάσταση, όσο και το αντικείμενο
του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας πραγματοποιήθηκε η παρούσα
αρθρογραφική και βιβλιογραφική ανασκόπηση με σκοπό την ανάδειξη των
διατροφικών συνηθειών που δρουν ευεργετικά στη σχολική επίδοση των μαθητών,
καθώς και τη γνωστοποίηση των τροφίμων και των εμπεριεχόμενων σε αυτά
θρεπτικών συστατικών που επηρεάζουν θετικά τις γνωστικές λειτουργίες που
εμπλέκονται στη μαθησιακή διαδικασία. Το παραπάνω πλαίσιο αποσκοπεί στην
τροφοδότηση ενός γόνιμου διαλόγου ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, στην
κατάθεση προτάσεων και στην ανάληψη πρωτοβουλιών που θα πυροδοτήσουν τη
βελτίωση της σχολικής επίδοσης.
Επίδραση των θρεπτικών συστατικών στις γνωστικές λειτουργίες των μαθητών
Η επίδοση των μαθητών στο σχολείο επηρεάζεται από πληθώρα παραγόντων,
μερικοί από τους οποίους είναι το φύλο, η εθνικότητα, η ποιότητα του σχολικού
περιβάλλοντος, οι σχολικές εμπειρίες, η διατροφή, η κατάσταση της υγείας του
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μαθητή, το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο της οικογενείας, καθώς και τα ατομικά
χαρακτηριστικά του μαθητή (Florence, 2008). Από την άλλη, οι διατροφικές
συνήθειες των μαθητών επηρεάζονται άμεσα από τις αντίστοιχες συνήθειες των
γονέων, τα σύγχρονα κοινωνικά, πολιτισμικά και οικονομικά πρότυπα, τη γεύση και
την υφή των τροφίμων (Ζαμπέλας και συν., 2003), καθώς και από την επιρροή των
συνομήλικων (Fletcher et al. 2011). Τα έως τώρα επιστημονικά δεδομένα δεν
μπορούν να καθορίσουν με ακρίβεια το βαθμό που οι διατροφικές συνήθειες
επηρεάζουν τις γνωστικές λειτουργίες του εγκεφάλου και κατ’ επέκταση τη σχολική
επίδοση των μαθητών, η συσχέτιση ωστόσο των δύο παραγόντων έχει σαφέστατα
θετικό πρόσημο (Taras, 2005). Σύμφωνα με τους Nyaradi και συν. (2013), ως
γνωστικές λειτουργίες
του εγκεφάλου ορίζονται οι ανώτερες πνευματικές
λειτουργίες που περιλαμβάνουν την αντίληψη, τη σκέψη, την προσοχή, τη μνήμη
και τη μάθηση, ενώ σύμφωνα με τους Dauncey και συν. (2009), δεν αποτελεί
έκπληξη το γεγονός ότι η διατροφή επηρεάζει τις γνωστικές λειτουργίες, αφού η
δομή και η λειτουργία του εγκεφάλου εξαρτάται από την πρόσληψη της τροφής.
Ωστόσο είναι δύσκολο να εκτιμηθεί η ακριβής επίδραση συγκεκριμένων θρεπτικών
συστατικών στις γνωστικές λειτουργίες του εγκεφάλου, αφού ο άνθρωπος
καταναλώνει συνδυασμούς τροφίμων και όχι μεμονωμένα θρεπτικά συστατικά
(Kant, 1996).
Μακροθρεπτικά συστατικά
Συγκεκριμένα, ένα από τα θρεπτικά συστατικά που φαίνεται ότι παίζει καθοριστικό
ρόλο στη λειτουργία του εγκεφάλου είναι οι πρωτεΐνες (Georgieff, 2007) , αφού
προμηθεύουν τον ανθρώπινο οργανισμό με τα απαραίτητα αμινοξέα, τα οποία
δομούν τους νευροδιαβιβαστές, κυρίως τις κατεχολαμίνες, όπως η ντοπαμίνη και τη
σεροτονίνη, χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για την ανταλλαγή πληροφοριών
ανάμεσα στα εγκεφαλικά κύτταρα (Bourre, 2006). Επί παραδείγματι, το αμινοξύ
«τυροσίνη» σχετίζεται με την ανθρώπινη νοημοσύνη και χρησιμοποιείται από τον
εγκέφαλο για την παραγωγή της ντοπαμίνης, ουσίας που συμμετέχει στην
κατάκτηση γνωστικών δεξιοτήτων, όπως η μνήμη εργασίας, η αφαιρετική σκέψη, η
γνωστική ευελιξία (Previc, 1999). Οι πρωτεΐνες περιέχονται σε ζωικά τρόφιμα, όπως
το κρέας, το ψάρι, τα θαλασσινά, τα γαλακτοκομικά, τα αυγά και σε φυτικά
τρόφιμα, όπως τα όσπρια, τα δημητριακά και οι ξηροί καρποί. Η βιολογική αξία των
φυτικών πρωτεϊνών είναι χαμηλή και για να αυξηθεί θα πρέπει τα όσπρια να
καταναλώνονται με κάποιο από τα δημητριακά ή να συνδυάζονται ανά δύο μεταξύ
τους (Δημόπουλος, 1996).
Ένα δεύτερο συστατικό που είναι πολύ σημαντικό για τις γνωστικές λειτουργίες του
εγκεφάλου που σχετίζονται με τη σχολική επίδοση, όπως τη βελτίωση της μνήμης
είναι η γλυκόζη (Nubb et al., 2006), που περιέχεται στα φρούτα, στα λαχανικά, στα
όσπρια, στα δημητριακά, στο γάλα, στη ζάχαρη, στο μέλι κ.α. (Δημόπουλος, 1996).
Καθώς τα εγκεφαλικά κύτταρα εργάζονται ασταμάτητα έχουν ανάγκη συνεχούς
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παροχής «καυσίμων», δηλαδή γλυκόζης. Σύμφωνα με τους O’ Sullivan και
συν.(2008), όταν τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα μειωθούν, απελευθερώνονται
δύο ορμόνες, η κορτιζόλη και η αδρεναλίνη, οι οποίες συσχετίζονται με μειωμένη
συγκέντρωση και εκδήλωση νευρικότητας από το μαθητή.
Ένα ακόμα μακροθρεπτικό συστατικό, η κατανάλωση του οποίου σχετίζεται με τη
βελτίωση των γνωστικών λειτουργιών φαίνεται ότι είναι τα ω-3 πολυακόρεστα
λιπαρά οξέα, που περιέχονται στα ψάρια, τους ξηρούς καρπούς και στα έλαια
φυτικής προέλευσης (Δημόπουλος, 1996). Η Stonehouse (2014) υποστηρίζει ότι η
πρόσληψη ω-3 λιπαρών οξέων πιθανόν σχετίζεται με προαγωγή της διαδικασίας της
μάθησης, της γνωστικής ανάπτυξης, καθώς και με τη βελτίωση της μνήμης και της
ταχύτητας ανάκτησης των γνωστικών στόχων.
Μικροθρεπτικά συστατικά
Ορισμένες διατροφικές ελλείψεις σε μέταλλα και βιταμίνες μπορεί να επηρεάσουν
τη λειτουργία του εγκεφάλου (Bryan et al., 2004), αφού συμμετέχουν στην
απελευθέρωση των νευροδιαβιβαστών με δυσμενή αποτελέσματα στην ψυχική
διάθεση, τη συνολική συμπεριφορά και τις γνωστικές λειτουργίες του μαθητή. Ένα
από τα πιο σημαντικά μέταλλα είναι ο σίδηρος, σημαντικές διατροφικές πηγές του
οποίου είναι το κόκκινο κρέας, τα πουλερικά, οι ξηροί καρποί, τα όσπρια και τα
πράσινα φυλλώδη λαχανικά (Δημόπουλος, 1996). Ο σίδηρος που περιέχεται στα
ζωικά προϊόντα απορροφάται καλύτερα από το σίδηρο φυτικής προέλευσης, την
απορρόφηση του οποίου μπορεί να αυξήσει η ταυτόχρονη κατανάλωση τροφίμων
που αποτελούν καλές πηγές της βιταμίνης C, όπως τα εσπεριδοειδή, η πράσινη
πιπεριά, η φράουλα, η ντομάτα κ.α. (Δημόπουλος, 1996). Η μακροχρόνια χαμηλή
πρόσληψη σιδήρου μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ικανότητα των μαθητών να
συγκεντρώνονται(Bourre, 2006), ενώ μπορεί να προκαλέσει διαταραχές της μνήμης
(Li, 2009; Georgieff, 2008). Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο για την υγεία του
εγκεφάλου είναι ο ψευδάργυρος που περιέχεται στο κρέας, στα αυγά, στο γάλα,
στα θαλασσινά (Δημόπουλος, 1996) και φαίνεται να επηρεάζει τις κινητικές
δεξιότητες των μαθητών και το επίπεδο ενεργητικής συμμετοχής τους στο μάθημα.
Επίσης πολύ σημαντική φαίνεται να είναι η συμβολή του ιωδίου στη βελτίωση της
σχολικής επίδοσης. Το ιώδιο περιέχεται σε τρόφιμα, όπως τα θαλασσινά, το
εμπλουτισμένο επιτραπέζιο αλάτι, το γάλα κ.α (Δημόπουλος, 1996). Έρευνα που
πραγματοποιήθηκε στις Φιλιππίνες έδειξε ότι οι μαθητές με υψηλή πρόσληψη
ιωδίου εμφάνιζαν υψηλότερες επιδόσεις σε δοκιμασίες αξιολόγησης των
γνωστικών τους δεξιοτήτων σε σχέση με αυτούς που παρουσίαζαν ανεπαρκή
πρόσληψη του εν λόγω θρεπτικού συστατικού. (Bryan et al., 2004, Amarra et al.,
2007). Τέλος, θετική φαίνεται να είναι η συσχέτιση της πρόσληψης των βιταμινών
από τα τρόφιμα και της βελτίωσης των γνωστικών λειτουργιών, παρόλο που οι
έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σε παιδιά και εφήβους δεν είναι εκτεταμένες.
Οι βιταμίνες που εμπλέκονται στην ενίσχυση της βραχύχρονης μνήμης, της
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αντίληψης και της προσοχής φαίνεται ότι είναι το φυλλικό οξύ, η βιταμίνη Β12 και η
βιταμίνη Β6. (Bryan, 2004). Πλούσιες πηγές του φυλλικού οξέος είναι τα πράσινα
φυλλώδη λαχανικά, το κρέας, το ψάρι, οι ξηροί καρποί, της Β12 είναι τα ζωικά
προϊόντα, όπως το κρέας και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, ενώ πλούσιες
διατροφικές πηγές της Β6 είναι τα δημητριακά, το κρέας, τα αυγά, το γάλα, τα
φρούτα (Δημόπουλος, 1996).
Επίδραση των διατροφικών συνηθειών στη σχολική επίδοση των μαθητών
Πρωινό
Δεν είναι μόνο η σύνθεση του διαιτολογίου του μαθητή που επηρεάζει τις
γνωστικές λειτουργίες του εγκεφάλου του, αλλά και οι συνήθειες που σχετίζονται
με τη διατροφή. Οι Adolphus και συν. (2013) υποστηρίζουν ότι το πρωινό γεύμα
είναι το σημαντικότερο της ημέρας για τη βελτίωση της απόδοσης των γνωστικών
λειτουργιών με αποτέλεσμα η λήψη του πρωινού γεύματος να επηρεάζει θετικά τη
σχολική επίδοση. Συγκεκριμένα, η εκ των άνω πρόσληψη φαίνεται ότι βελτιώνει τη
συγκέντρωση του μαθητή (Rampersaud et al., 2005), την ικανότητα του να προσέχει
τα ακουστικά ερεθίσματα και να είναι σε εγρήγορση μέσα στην τάξη (Adolphus et
al., 2013). Επίσης, το ίδιο γεύμα φαίνεται ότι βελτιώνει τόσο τη βραχύχρονη, όσο
και τη μακρόχρονη μνήμη, καθώς και τη δημιουργικότητα και τη διάθεση του
μαθητή (Defeyter et al., 2013). Επιπρόσθετα, μεγάλη σημασία έχει η ποιότητα του
πρωινού γεύματος το οποίο καλό θα ήταν να περιλαμβάνει ισορροπημένη αναλογία
υδατανθράκων και πρωτεϊνών καθώς και τρόφιμα από την ομάδα των
γαλακτοκομικών προϊόντων (γάλα, τυρί, γιαούρτι), τρόφιμα από την ομάδα των
ανεπεξέργαστων δημητριακών (ψωμί ή φρυγανιές ή παξιμάδι ολικής άλεσης,
βρώμη σε νιφάδες), (Wesner et al., 2003) και φρούτα (O’Sullivan et al., 2008), ενώ η
θερμιδική του αξία θα πρέπει να κυμαίνεται από 20% έως 35% επί των συνολικών
ημερήσιων ενεργειακών αναγκών του μαθητή (Giovannini, 2008).
Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο που επηρεάζει τη μνήμη και την διατήρηση της
προσοχής των μαθητών φαίνεται να είναι ο γλυκαιμικός δείκτης των δημητριακών
του πρωινού. Οι Ingwersen και συν. (2007) μετά από έρευνα κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι η μνήμη και η προσοχή των μαθητών θα μειώνεται με πιο αργό
ρυθμό καθώς περνούν οι ώρες των μαθημάτων, όταν τα δημητριακά που έχουν
καταναλώσει είναι χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη, όπως η βρώμη, συγκρινόμενα με
τα αντίστοιχα υψηλού γλυκαιμικού δείκτη, όπως τα δημητριακά καλαμποκιού που
είναι εμπλουτισμένα με ζάχαρη. Τα δύο διαφορετικά είδη δημητριακών μπορεί να
έχουν παρόμοια θερμιδική περιεκτικότητα, όμως όπως υποστηρίζουν οι Giovannini
και συν., (2008) τα δημητριακά με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη που έχουν υψηλή
περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες διατηρούν την παρατεταμένη απελευθέρωση της
γλυκόζης στον εγκέφαλο, σε αντίθεση με τα δημητριακά που έχουν υψηλό
γλυκαιμικό δείκτη και μικρή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες αφού τα δεύτερα
προκαλούν έντονη άνοδο της γλυκόζης και αντισταθμιστική απότομη πτώση της, με
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αποτέλεσμα το άτομο λίγο μετά το πρωινό να εμφανίζει μειωμένη απόδοση των
γνωστικών του λειτουργιών. Οι παράγοντες που προκαλούν την παράλειψη του
πρωινού γεύματος είναι η έλλειψη χρόνου, η δυσκολία των μαθητών να σηκωθούν
το πρωί από το κρεβάτι τους, η έλλειψη διαθέσιμων τροφίμων (Croll , 2011). Επίσης
φαίνεται ότι ορισμένοι έφηβοι, κυρίως κορίτσια αποφεύγουν την κατανάλωση
πρωινού γεύματος, προκειμένου να χάσουν βάρος (Rampersaud et al., 2005) ενώ
για κάποιους άλλους ευθύνεται η απουσία των γονέων από το πρωινό γεύμα(
Dejong et al., 2009).
Οικογενειακό τραπέζι
Οι Giovannini και συν. (2008) ενθαρρύνοντας τη συνήθεια της λήψης του πρωινού
γεύματος προτείνουν στους γονείς να το απολαμβάνουν παρέα με τα παιδιά τους,
καθώς και να δίνουν σε αυτά την επιλογή να δοκιμάζουν συχνά διαφορετικά
τρόφιμα, ώστε να διαμορφώσουν τις προτιμήσεις τους μέσα από θετικές εμπειρίες.
Επιπρόσθετα, οι Neumark και συν. (2010) παραθέτουν την άποψη ότι τα παιδιά
που τρώνε πιο συχνά με τους γονείς τους είναι λιγότερο πιθανό να παρουσιάσουν
διαταραχές στις διατροφικές τους συνήθειες (Hanes et al., 2000), ενώ
καταναλώνουν περισσότερα φρούτα, λαχανικά (Gillman et al., 2000), δημητριακά
και γαλακτοκομικά προϊόντα σε σύγκριση με συνομήλικους τους, που γευματίζουν
εν απουσία των γονέων τους προσλαμβάνοντας έτσι όλα τα απαραίτητα θρεπτικά
συστατικά (Neumark et al., 2010). Επίσης, όταν οι ίδιοι οι γονείς ακολουθούν
ισορροπημένη διατροφή συνιστούν καλό παράδειγμα προς μίμηση για τα παιδιά
τους, δεδομένου ότι οι συνήθειες των γονέων αντικατοπτρίζονται στις
μεταγενέστερες διατροφικές συμπεριφορές που εμφανίζουν τα παιδιά τους
(Rampersaud et al., 2005).
H σπουδαιότητα της διατήρησης της συνήθειας του «οικογενειακού γεύματος»
καταδεικνύεται και από τη μελέτη των Hanes και συν. (2010), τα αποτελέσματα της
οποίας δείχνουν ότι οι έφηβοι που δειπνούν πιο συχνά με την οικογένεια τους
έχουν λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσουν διαταραγμένες διατροφικές
συμπεριφορές (συχνές δίαιτες αδυνατίσματος ή βουλιμικά επεισόδια) , γεγονός
που πιθανόν οφείλεται στην καλύτερη ποιότητα της σχέσης με τους γονείς που
αφορά στην καλύτερη επικοινωνία και στη συνοχή της οικογένειας.
Συζήτηση – Συμπεράσματα
Τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι οι γνωστικές λειτουργίες των
μαθητών μπορούν να βελτιωθούν με την υιοθέτηση συγκεκριμένων διατροφικών
συνηθειών (Smith et al., 2014). Ο καθορισμός του ακριβούς μηχανισμού και η
ανεύρεση όλων των παραγόντων που εμπλέκονται θα χρειαστούν περαιτέρω
διερεύνηση. Ο μαθητής που γευματίζει συχνά μέσα στην εβδομάδα με τους γονείς
του, καταναλώνει συστηματικά πρωινό γεύμα και τρώει ισορροπημένα
προσλαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, προάγει τη σχολική του
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επίδοση. Αρωγοί σε αυτή την προσπάθεια είναι τόσο το στενό οικογενειακό του
περιβάλλον, όσο και το περιβάλλον του σχολείου. Αμφότεροι καλό θα ήταν να
μεριμνήσουν καταλλήλως προκειμένου ο μαθητής να συνειδητοποιήσει την αξία
της ισορροπημένης διατροφής. Το σχολείο μπορεί να αναλάβει πρωτοβουλίες μέσα
από διαθεματικές και βιωματικές εργασίες, στο πλαίσιο του Κοινωνικού Σχολείου,
του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας και των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας
προκειμένου να μυήσει τους μαθητές στην ισορροπημένη διατροφή. Επίσης, το
σχολείο και οι μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Mihas et al.,2006),
διοργανώνοντας ημερίδες ή παρέχοντας συμβουλευτική υποστήριξη (Rampersaud
et al., 2005) μπορούν να ενημερώσουν τους γονείς αναφορικά με την αξία της
διασφάλισης της ισορροπημένης διατροφής στο πλαίσιο της οικογένειας. Τέλος,
μπορεί να καθιερωθεί ως τακτική οι μαθητές να παίρνουν πρωινό στο σχολείο
(Pollitt, 1995, Adolphus et al., 2013) μαζί με τους συμμαθητές τους και τους
εκπαιδευτικούς, ώστε να ενθαρρύνεται η συχνότερη κατανάλωση του πρωινού
γεύματος (Glearson, 2009) και έτσι η θεωρία να μετουσιώνεται σε πράξη.
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Η μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο
Μαναριώτης Χρήστος
Σχολικός Σύμβουλος 4ης Περιφέρειας Αχαΐας
xmanariotis@sch.gr
Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος
Εκπαιδευτικός ΠΕ70, MSc
pakosta@minedu.gov.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Μετάβαση είναι το «πέρασμα» από μια γνωστή κατάσταση σε μια άλλη, άγνωστη σε
μας. Οι μεταβάσεις μπορεί να αφορούν την προσωπική, εκπαιδευτική, κοινωνική ή
επαγγελματική μας ζωή, όπως π.χ. είναι η μετάβαση από το Δημοτικό σχολείο στο
Γυμνάσιο, η μετεγκατάσταση σε άλλη πόλη ή χώρα, η μετάβαση από την παιδική
στην εφηβική ηλικία, η μετάβαση από το σχολείο στην αγορά εργασίας κτλ. Για να
διανύει κανείς με σύνεση και ωριμότητα τα διάφορα μεταβατικά στάδια στις
σπουδές, στην εργασία, στην προσωπική του ζωή είναι σκόπιμο να είναι κατάλληλα
προετοιμασμένος για αυτά και να έχει αναπτύξει κάποιες δεξιότητες όπως αυτές της
ευελιξίας, της λήψης αποφάσεων, της αναζήτησης και της κριτικής ανάγνωσης των
πληροφοριών κ.ά.. Η οικογένεια και το σχολείο οφείλουν να υποστηρίζουν και να
καθοδηγούν (με κατάλληλη διαπαιδαγώγηση) τα «πρωτάκια» που θα κάνουν τα
δειλά τους βήματα στο χώρο του γυμνασίου.
Εισαγωγή - Προβληματική
Αντικείμενο της παρούσας εμπειρικής έρευνας, είναι η αποτύπωση και διερεύνηση
των ιδεών των εκπαιδευτικών των Δημοτικών σχολείων της 4ης Εκπαιδευτικής
Περιφέρειας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής ενότητας Αχαΐας.
Πρόκειται για δεκαεννιά (19) σχολεία στην πόλη των Πατρών και στην επαρχία. Η
οργανικότητα ποικίλει: εφτά (7) δωδεκαθέσια, δύο (2) δεκαθέσια, ένα (1) οχταθέσιο
και τρία (3) εξαθέσια, δύο (2) τετραθέσια και τέσσερα (4) ολιγοθέσια.
Η έρευνα διεξήχθη από τον Νοέμβριο του 2014 ως τον Ιανουάριο του 2015,
αποτελεί την πρώτη αποτύπωση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών και τα
δεδομένα της αναλύθηκαν με το στατιστικό πακέτο SPSS (Maykut & Morehouse,
1994).
Για τους σκοπούς της έρευνας φτιάχτηκε ένα ερωτηματολόγιο και διανεμήθηκε
στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα Δημοτικά σχολεία της παραπάνω
περιφέρειας.
Βασικά ερωτήματα ήταν:
• Κατά πόσο οι υποστηρικτικοί θεσμοί που λειτουργούν στο Δημοτικό σχολείο
εννοούν τη στήριξη των μαθητών στην ομαλή μετάβαση από το Δημοτικό στο
Γυμνάσιο.
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• Αν η αξιοποίηση των αναλυτικών προγραμμάτων είναι σε θέση να συμβάλλει
στην ομαλή μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο.
• Κατά πόσο ο Σύλλογος Διδασκόντων, με τις ρητά προβλεπόμενες παιδαγωγικές
αρμοδιότητές του, έχει εμπλακεί ενεργά σε θέματα μετάβασης.

Ως αντικειμενικό πληθυσμό, ορίσαμε τους εκπαιδευτικούς στους οποίους δόθηκαν
τα ερωτηματολόγια (Παρασκευόπουλος 1993).
Η Ομαλή μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο
Η ετυμολογία της λέξης «μετάβαση» στηρίζεται στο αρχαίο ρήμα «μεταβαίνω» που
σημαίνει μετακινούμαι. Εννοείται λοιπόν, η μετακίνηση, η αλλαγή, μεταφορικά το
πέρασμα, από την μια κατάσταση στην άλλη (Μπαμπινιώτης, 1998).
Ψυχολόγοι και ψυχίατροι έχουν δείξει ότι σε κάθε μεταβατικό στάδιο της ζωής μας,
θέματα αλλαγής, απώλειας και κέρδους βιώνονται πολύ έντονα (Herbert, 1993).
Μετάβαση είναι το «πέρασμα» από μια γνωστή κατάσταση σε μια άλλη, άγνωστη
σε μας. Οι μεταβάσεις μπορεί να αφορούν την προσωπική, εκπαιδευτική, κοινωνική
ή επαγγελματική μας ζωή, όπως π.χ. είναι η μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο
δημοτικό, από το δημοτικό στο Γυμνάσιο, η μετάβαση από την παιδική στην
εφηβική ηλικία, η μετάβαση από το σχολείο στην αγορά εργασίας αλλά και η
μετεγκατάσταση σε άλλη πόλη ή χώρα κτλ.
Η μετάβαση των μαθητών από τη μια σχολική βαθμίδα στην επόμενη προβάλλει
νέες κάθε φορά προσαρμοστικές απαιτήσεις, που μπορεί να δημιουργούν κρίσιμες
ψυχικές εντάσεις και συγκρούσεις στις σχέσεις του μαθητή με το σχολείο. Κάποια
προβλήματα που προκύπτουν στην περιοχή αυτή και τα οποία έχει να επιλύσει η
Παιδαγωγική Επιστήμη, και ειδικότερα η Σχολική Παιδαγωγική παλαιότερα
(Ξωχέλλης, 1978) και η Σχολική Ψυχολογία τώρα (Χατζηχρήστου, 2004), είναι: η
ηλικία και η ψυχοβιολογική ωρίμανση για την έναρξη της φοίτησης σε κάθε σχολική
βαθμίδα, ψυχοκοινωνικά και μαθησιακά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
μαθητές κατά τη μετάβαση από τη μια βαθμίδα στην επόμενη, συστήματα
αξιολογήσεως και επιλογής για την προαγωγή των μαθητών και την εισδοχή τους
στις ανώτερες βαθμίδες, οργάνωση των σχολείων, των προγραμμάτων και των
μεθόδων στα σημεία που τελειώνει η μια βαθμίδα και αρχίζει η άλλη,
διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, άτομα υψηλού
κινδύνου σε μαθησιακά προβλήματα, προβλήματα συμπεριφοράς, κ.ά.
Οι δυο σχολικές βαθμίδες παρουσιάζουν ίσως, λόγω του διαφορετικού τρόπου
οργανώσεως και του σκοπού που επιδιώκει η κάθε μια, πολλές και μεγάλες
διαφορές, ώστε η μετάβαση από την μια στην άλλη να μην αποτελεί προοδευτική
συνέχεια της εκπαιδεύσεως, αλλά μεταπήδηση κάθε φορά σε μια νέα σχολική
πραγματικότητα (Κακαβούλης, 1984).
Η ένταξη του παιδιού στο γυμνάσιο είναι ο προθάλαμος για τη μετάβαση από την
παιδική στην εφηβική ηλικία. Από την αμέριμνη παιδική ηλικία ο μαθητής
εισέρχεται σε μια περίοδο ραγδαίων βιοσωματικών και ψυχολογικών μεταβολών
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που συντελούνται στο βιολογικό, το γνωστικό, τον συναισθηματικό και τον
κοινωνικό τομέα της ανάπτυξης (Παρασκευόπουλος, 1985).
Η μετάβαση των μαθητών από το δημοτικό στο Γυμνάσιο συνοδεύεται από άγχος,
φόβο και ανασφάλεια, τόσο για την επίδοση στα μαθήματα όσο και για την αλλαγή
περιβάλλοντος και την προσαρμογή στις νέες κοινωνικές συνθήκες που
διαμορφώνονται.
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές κατά τη μετάβαση είναι μεταξύ
άλλων η υποχρεωτική ένταξη σε ένα νέο κοινωνικό σύνολο, με ό,τι αυτό
συνεπάγεται, αλλά και η ουσιώδης διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στη δομή μιας
τάξης του Δημοτικού και μιας τάξης του Γυμνασίου.
Στο Δημοτικό το σύνολο δομείται κατά κανόνα γύρω από τον δάσκαλο που αποτελεί
το κυρίαρχο πρόσωπο της ομάδας. Γύρω από το πρόσωπό του συσπειρώνονται οι
μαθητές και διαμορφώνονται οι σχέσεις (Κακαβούλης, 1984).
Στο Γυμνάσιο τα πράγματα αντιστρέφονται. Οι καθηγητές είναι πολλοί, χάνεται το
οικογενειακό κλίμα και αντίστοιχα το κέντρο βάρους των διαπροσωπικών σχέσεων
μετατοπίζεται από τον καθηγητή στους συμμαθητές και οι μεταξύ τους σχέσεις
γίνονται κυρίαρχες. Ο τρόπος με τον οποίο ο μαθητής θα αντιμετωπίσει αυτές τις
νέες καταστάσεις, η κοινωνική του ευελιξία και η ευχέρεια στη σύναψη
διαπροσωπικών σχέσεων αποτελούν στοιχεία κοινωνικής συμμετοχής
(Πυργιωτάκης, 2000).
Οι έρευνες που έχουν γίνει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σχετικά με το θέμα αυτό,
είναι πολύ λίγες για να μας δώσουν χρήσιμα στοιχεία για την μετάβαση αυτή των
μαθητών και τις ψυχοσυναισθηματικές αντιδράσεις που τη συνοδεύουν. Σύμφωνα
με έρευνα του Κακαβούλη (1984), διαπιστώθηκε ότι το πρόβλημα της μετάβασης
είχε απασχολήσει το σύλλογο διδασκόντων στα δημοτικά σχολεία ποσοστό 14% και
στα γυμνάσια 48%. Οι μαθητές νιώθουν όπως διαπιστώθηκε, έντονες αμφιθυμικές
καταστάσεις (χαρά, ενθουσιασμό, νοσταλγία, αγωνία, φόβο).
Επίσης άλλες έρευνες (Κρασανάκης, 1993, & Βάμβουκας, 1978) έδειξαν ότι ένα
σημαντικό ποσοστό μαθητών διακατέχεται από τη λεγόμενη «φοβία του σχολείου»,
με συναισθήματα ανασφάλειας και αγωνίας. Τα συναισθήματα αυτά
παρατηρούνται στις δύο πρώτες τάξεις του Γυμνασίου κατά την προσαρμογή τους
σ’ αυτές.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία της μετάβασης ενέχει αλλαγές, αποχωρισμό,
προσαρμογή και μετασχηματισμό της αυτό-εικόνας που αλληλοεπιδρούν με τη
σχολική ζωή αλλά και με τον τρόπο ζωής της, προτείνουμε ένα πρόγραμμα ομαλής
μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο με συνδυασμό μοντέλων και
προσεγγίσεων. Περιλαμβάνονται στοιχεία από τα μοντέλα κοινωνικής οικολογίας,
προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης, οικοσυστημικής προσέγγισης και
εναλλακτικών μορφών μάθησης και καθοδηγούμενων δραστηριοτήτων.
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στα σχολεία της 4ης Περιφέρειας της περιφερειακής
ενότητας Αχαΐας και προτείνονται οι παρακάτω στρατηγικές (Ψάλτης, 2008):
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• Κάθε Δημοτικό Σχολείο να ορίσει ένα δάσκαλο, ο οποίος θα ενεργεί ως
συντονιστής με το Γυμνάσιο.
• Θα πρέπει να υπάρχει ανταλλαγή εκπαιδευτικών μεταξύ Δημοτικών και
Γυμνασίων.
• Θα πρέπει να γίνουν διευθετήσεις ώστε οι εκπαιδευτικοί των δύο βαθμίδων να
έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν συνεδριάσεις του συλλόγου ο ένας του
άλλου.
• Εκπαίδευση του διδακτικού προσωπικού των δύο τελευταίων τάξεων του
Δημοτικού στο θέμα της μετάβασης από το δημοτικό στο Γυμνάσιο.
• Εκπαιδευτικά εργαστήρια με τους μαθητές της Στ΄ τάξης
• Ατομικές συναντήσεις συμβουλευτικής με μαθητές και γονείς.
• Ενημερωτικές επιμορφωτικές συναντήσεις με τους γονείς των μαθητών της Στ΄
τάξης
• Εξατομικευμένη παρέμβαση σε οικογένειες με πολυσύνθετα προβλήματα που
επηρεάζουν την ομαλή ανάπτυξη του παιδιού.
• Επισκέψεις στο γυμνάσιο που θα πάνε οι μαθητές την επόμενη χρονιά.
• Ενισχυτική εξατομικευμένη διδασκαλία κυρίως στην ελληνική γλώσσα.
• Συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των δύο βαθμίδων εκπαίδευσης
• Καθοδηγούμενες δραστηριότητες ψυχαγωγίας.
• Συμπλήρωση ερωτηματολογίων και αξιολόγηση.
• Η πρόταση απευθύνεται πρωτίστως στις σχολικές μονάδες Π.Ε της 4ης
Περιφέρειας Αχαΐας καθώς και στα Γυμνάσια, που υποδέχονται τους μαθητές των
παραπάνω σχολείων. Απευθύνεται επίσης στους συναδέλφους Σχολικούς
Συμβούλους Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης που θα θελήσουν να εμπλακούν είτε ως
αρωγοί στην προσπάθειά μας είτε εφαρμόζοντας παρόμοια προγράμματα στις
Περιφέρειές τους, στο Σχολικό Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης της Δυτ.
Ελλάδας, στο ΚΕΔΔΥ Αχαΐας, στο ΚΕΣΥΠ Αχαΐας, και στους υπευθύνους των
Καινοτόμων Δράσεων τόσο της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας.
• Στόχος του προγράμματος είναι: να αλλάξει την κουλτούρα και το κλίμα στη
σχολική τάξη ώστε να είναι λιγότερο απειλητική η περίοδος προετοιμασίας για τις
αλλαγές που επίκεινται, να στηρίξει τους μαθητές και να τους συμβουλεύσει σε
προσωπικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, να τους ενδυναμώσει σε δεξιότητες και
κοινωνικούς δεσμούς και να τους προετοιμάσει για τις δομικές αλλαγές που θα
αντιμετωπίσουν κατά τη μετάβασή τους στην επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης.
Ανάλυση δεδομένων της έρευνας
Στους εκπαιδευτικούς στάλθηκε ένα αρχικό ερωτηματολόγιο μέσω της πλατφόρμας
της google. Απαντήθηκαν εβδομήντα δύο (72) ερωτηματολόγια σε σύνολο 118
εκπαιδευτικών. Οι άντρες εκπαιδευτικοί που απάντησαν αποτελούν το 30% ενώ οι
γυναίκες εκπαιδευτικοί το 70%.
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Η έρευνα στην παρούσα στιγμή δεν είναι διερευνητική αλλά περιγραφική και
αποτυπώνει τις θέσεις των εκπαιδευτικών όπως καταγράφηκαν αρχικά πριν
ξεκινήσει η υλοποίηση της πρότασης. Θα έχει ενδιαφέρον να αντιπαραβάλλουμε τις
αρχικές ιδέες με το τελικό ερωτηματολόγιο που θα δοθεί στο τέλος του
προγράμματος, τον Μάιο του 2015.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται ορισμένα ποσοτικά ευρήματα με σχήματα και
πίνακες, που απαντούν στους στόχους της έρευνας, όπως αυτοί αναφέρονται
παραπάνω.
Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων κατέχει το βασικό πτυχίο σπουδών (37%) ενώ ένα
ποσοστό 22% είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος και μόνο ένας
εκπαιδευτικός κατέχει διδακτορικό δίπλωμα.
Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που απάντησαν υπηρετούν σε σχολείο ΕΑΕΠ
(60%) και βρίσκονται στη δεύτερη δεκαετία της εκπαιδευτικής τους υπηρεσίας.
Για τους εκπαιδευτικούς η ομαλή μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο είναι η
επαρκής ενημέρωση των μαθητών για το νέο σχολικό τους περιβάλλον από το
δημοτικό σε ποσοστό 64% και η ετοιμότητα του μαθητή σε γνωστικό αλλά και
συναισθηματικό επίπεδο σε ποσοστό 18%.. Δεν παραγνωρίζεται η βοήθεια των
γονέων και γενικότερα οι εκπαιδευτικοί μιλούν για την ετοιμότητα του μαθητή να
προσαρμόζεται σε αλλαγές.
Στην πλειοψηφία τους έχουν ασχοληθεί με θέματα μετάβασης στην τάξη τους αλλά
από αυτούς που απαντούν θετικά, οι μισοί έχουν ασχοληθεί περιστασιακά και οι
άλλοι μισοί συστηματικά. Τα προγράμματα μετάβασης με τα οποία έχουν
ασχοληθεί αφορούν σε ποσοστό 40% στη σύνδεση των γνωστικών αντικειμένων
μεταξύ των δύο βαθμίδων ενώ σε ποσοστό 30% στην υλοποίηση
προγραμμάτων/δράσεων βιωματικού τύπου εκπαίδευσης.
Θεωρούν ότι πρέπει να θεσμοθετηθούν από την Πολιτεία προγράμματα ομαλής
μετάβασης σε ποσοστό 64% και υποστηρίζουν ότι: θα ελαχιστοποιηθεί το άγχος της
μετάβασης, θα προετοιμαστούν γνωστικά και ψυχολογικά για το νέο τους
περιβάλλον, θα εξοικειωθούν με το σύστημα αξιολόγησης του γυμνασίου, με τις
διδακτικές προσεγγίσεις που αναπτύσσονται σε αυτό και γενικότερα με τη
λειτουργία του σχολείου της επόμενης βαθμίδας.
Επιπλέον θεωρούν απαραίτητο τον μετασχηματισμό του υπάρχοντος προγράμματος
σπουδών, ώστε να αξιοποιούνται νέες διδακτικές και μαθησιακές πρακτικές καθώς
και τα νέα ψηφιακά περιβάλλοντα και μέσα.
Ο Σύλλογος διδασκόντων του σχολείου και η μετάβαση:
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Θα αναμέναμε ότι η απάντηση στην παραπάνω ερώτηση θα ήταν «πολύ» ή «πάρα
πολύ». Αντίθετα, αν και ο Σύλλογος διδασκόντων είναι το συλλογικό όργανο που
έχει από το νόμο παιδαγωγικές αρμοδιότητες, δεν έχει εμπλακεί σε διαδικασίες που
να προάγουν την ομαλή μετάβαση. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών
μιλάει από μικρή έως μέτρια εμπλοκή.
Υποστηρικτικοί θεσμοί:

Αντίληψή μας είναι ότι οι υποστηρικτικοί θεσμοί που λειτουργούν στα δημοτικά
σχολεία μπορούν να συμβάλλουν στην ομαλή μετάβαση των μαθητών από το
Δημοτικό στο Γυμνάσιο. Την ίδια άποψη εκφράζει και η πλειοψηφία των
εκπαιδευτικών που υποστηρίζει σε ποσοστό 76% ότι οι θεσμοί (Ολοήμερο σχολείο,
Καινοτόμα προγράμματα και υποστηρικτικοί θεσμοί) μπορούν δυνητικά να
στηρίξουν τη μετάβαση. Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους
λειτουργούν τμήματα Ολοήμερου, ενισχυτικής διδασκαλίας, ένταξης, προγράμματα
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και σε μικρότερο βαθμό φροντιστηριακά τμήματα και
τάξεις υποδοχής.
Η λειτουργία των υποστηρικτικών θεσμών στις σχολικές μονάδες της 4ης
Περιφέρειας ήταν συνεχής (25%), ήταν επαρκής σε επίπεδο διδακτικών ωρών
σύμφωνα με τις πλεονάζουσες ώρες του διδακτικού προσωπικού (29%), ήταν
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ανεπαρκής (13%) καθώς δεν υπήρχε διάθεση διδακτικού προσωπικού και τέλος δεν
λειτούργησαν καθόλου σε ποσοστό 15%.
Οι εκπαιδευτικοί προσδιορίζουν τους τομείς που ευνοούν τη στήριξη των μαθητών
στην ομαλή μετάβαση, ως εξής: - στήριξη μαθητών με συναισθηματικά προβλήματα
(78%), - στήριξη μαθητών με μαθησιακά προβλήματα (71%) και στήριξη μαθητών με
λειτουργικό αναλφαβητισμό (28%).
Οι ψυχολογικές εμπειρίες που αποκτά ο μαθητής από το σχολικό περιβάλλον
επηρεάζουν πολύπλευρα τη συμπεριφορά του, τη στάση του προς το σχολείο και
την αποδοτικότητά του. Ένας από τους παράγοντες που θα βοηθήσει τους μαθητές
να δεχθούν καλύτερα τα νέα στοιχεία κοινωνικής συμμετοχής, χωρίς να υπάρξουν
σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχολογική και εκπαιδευτική πορεία τους είναι: τα
αναλυτικά προγράμματα.
Ο όρος «αναλυτικό πρόγραμμα» υποδηλώνει εκπαιδευτικές εμπειρίες για κάποιον
παιδαγωγικό σκοπό. Οι εκπαιδευτικές εμπειρίες προϋποθέτουν επιλογή και
οργάνωση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων (Χατζηγεωργίου, 2004).
To επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα είναι ένα κείμενο, προϊόν του Υπουργείου
Παιδείας και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΙΕΠ, που παράγεται με τη μορφή
νόμων και εγκυκλίων διαταγών και χρησιμεύει ως προσανατολιστικό όργανο, τόσο
για την εκπόνηση και σύνταξη των σχολικών βιβλίων, όσο και για την καθοδήγηση
του δασκάλου στο εκπαιδευτικό του έργο (Βρεττός, Καψάλης, 1992).
Παρ’ όλες τις βελτιώσεις των αναλυτικών προγραμμάτων111 και των σχολικών
βιβλίων από το 1980 και μετά, ορισμένα φλέγοντα θέματα κοινωνικά, ψυχολογικά,
δεν έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα του σχολείου. Η σχολική γνώση μέσα σ’ αυτό,
είναι οργανωμένη με αυστηρό και σχετικά ομοιόμορφο τρόπο για τους μαθητές,
ώστε δεν επιτρέπει να ασχοληθεί με αυτά τα θέματα, κι αν επιτραπεί γίνεται με
τρόπο απλά αναφορικό και γενικό χωρίς να δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να
εμβαθύνουν και να διαμορφώσουν μεταγνωστικές σκέψεις και στάσεις που θα
εφαρμόσουν στην καθημερινή τους ζωή (Χατζηγεωργίου, 2004).
Το σχολικό πρόγραμμα δεν εντάσσει στις προτεραιότητές του τη σχετική
προετοιμασία των παιδιών της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού για τη μετάβασή τους στο
Γυμνάσιο. Το θέμα της εφηβείας και όλοι οι παράγοντες εκείνοι που την απαρτίζουν
περνάει απαρατήρητο μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία.

111

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 1566/1985 (ο τελευταίος νόμος που θεσπίστηκε για τη σύνταξη
αναλυτικών προγραμμάτων) αναφέρει για τον σκοπό των Αναλυτικών προγραμμάτων τα εξής:
«Σκοπός της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι να συμβάλλει στην ολόπλευρη,
αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών,
ώστε, ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε
ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά» (ΥΠΕΠΘ, Νόμος Πλαίσιο, Υπ, αρ.
1566/85, ΟΕΔΒ, σ.1).
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Έτσι στην ερώτηση αν οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι η αξιοποίηση των αναλυτικών
προγραμμάτων είναι σε θέση να συμβάλλει στην ομαλή μετάβαση, η απάντηση
φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:

Έχει ιδιαίτερη αξία να δούμε τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών στην ανοιχτή
ερώτηση που τέθηκε συνέχεια της προηγούμενης, και ζητούσε από τους
εκπαιδευτικούς να αναφέρουν ένα διδακτικό αντικείμενο ή μια διδακτική ενότητα
που έχει αξιοποιηθεί από αυτούς ή που οι ίδιοι θα πρότειναν, για να δείξουν πως
αυτή συμβάλλει στην ομαλή μετάβαση. Η ευρηματικότητά τους καλύπτει όλα τα
διδακτικά αντικείμενα και οι προτάσεις τους είναι μοναδικές.
Παράγοντες – προϋποθέσεις:

Οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι οι παράγοντες που δυσχεραίνουν τη μετάβαση από
το δημοτικό στο γυμνάσιο είναι, με σειρά προτεραιότητας: η έλλειψη συντονισμού
ανάμεσα στις δυο βαθμίδες εκπαίδευσης, το διαφορετικό σύστημα αξιολόγησης και
οι διαφορετικές διδακτικές προσεγγίσεις που ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί, ο
τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των δύο βαθμίδων και τέλος η αλλαγή σχολικού
περιβάλλοντος.
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Θεωρούν ότι για να πετύχει η μετάβαση πρέπει να συντρέχουν οι παρακάτω
προϋποθέσεις: η συνεργασία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
θεωρείται η «εκ των ουκ άνευ» προϋπόθεση, για να ακολουθήσουν η οργάνωση της
σωστής υποδοχής των μαθητών μέσα από ένα πλαίσιο ενημέρωσής τους, η
συνεργασία δασκάλων και καθηγητών, η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των
γονέων και τέλος η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα μετάβασης.
Είναι θετικοί σε ποσοστό 76% στην εναρμόνιση των εκπαιδευτικών πρακτικών που
εφαρμόζονται στις δυο βαθμίδες εκπαίδευσης καθώς και στην εμπλοκή των
γονέων/κηδεμόνων στην υπόθεση της ομαλής μετάβασης σε ποσοστό 81%.
Συζήτηση - Συμπεράσματα
Στα πλαίσια της παραπάνω πρότασης που στάλθηκε στις σχολικές μονάδες της 4ης
Περιφέρειας, πραγματοποιήθηκε κοινή συνάντηση εκπαιδευτικών των δύο
βαθμίδων με την παράλληλη παρουσία Σχολικών Συμβούλων της Β/θμιας Εκπ/σης.
Στη συζήτηση που ακολούθησε τις δράσεις που υλοποιήθηκαν ενισχύθηκε η άποψη
που θέλει τον εκπαιδευτικό ως βασικό παράγοντα της ομαλής μετάβασης. Είναι
γεγονός ότι ο μαθητής βιώνει τόσο το γενικό κλίμα του σχολείου όσο και το
ψυχολογικό κλίμα της τάξης του. Ο τρόπος με τον οποίο βιώνει το τελευταίο
εξαρτάται από τις σχέσεις του με τη μαθησιακή ομάδα, τον εκπαιδευτικό και το
διδακτικό αντικείμενο.
Όταν αισθάνεται ότι είναι αποδεκτός από τον εκπαιδευτικό και τους συμμαθητές
της τάξης του και έχει εμπειρίες επιτυχίας στα μαθήματά του, δημιουργεί θετική
στάση προς τον εαυτό του και τη σχολική ζωή. Αυτό με τη σειρά του αυξάνει ακόμη
περισσότερο τις επιδόσεις του και την κοινωνική του προσαρμογή
(Παπαδομιχελάκης, 1996). Αντίθετα, όταν αισθάνεται ότι βρίσκεται σε επικριτικό
και απορριπτικό περιβάλλον, και, ταυτόχρονα, έχει αρνητικές εμπειρίες από τη
σχολική εργασία, σχηματίζει αρνητική στάση και για το σχολείο και για τον εαυτό
του. Αυτό, τέλος, θέτει σε κίνηση το φαύλο κύκλο του αρνητισμού και της
αποτυχίας.
Πρέπει να επισημάνουμε ότι οι μαθησιακές δυσκολίες και οι αρνητικές σχολικές
εμπειρίες απειλούν την αυτοεκτίμηση του μαθητή, με αποτέλεσμα ο τελευταίος, για
να περισώσει μέρος της αυτοεκτίμησής του, να επιδίδεται συχνά σε αντικοινωνικές
μορφές συμπεριφοράς. Το άτομο οδηγείται σε αυτή την επιλογή, όταν αποτύχει να
εξασφαλίσει την αναγνώριση με αποδεκτούς τρόπους συμπεριφοράς
(Ματσαγγούρας, 1999).
Οι εκπαιδευτικοί επίσης συμβάλλουν στην ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών
απλώς με το να έχουν θετικές προσδοκίες από αυτούς. Οι δάσκαλοι
συμπεριφέρονται πιο ζεστά, πιο φιλικά και παρέχουν πιο αποτελεσματικές
ενισχύσεις, όταν είναι θετικά διατεθειμένοι απέναντι στους μαθητές τους. Η
συμπεριφορά αυτή ευνοεί τις αλληλεπιδράσεις μέσα στην τάξη, διευκολύνει την
επικοινωνία μεταξύ μαθητή και δασκάλου, δημιουργεί κίνητρα στους μαθητές και
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βελτιώνει όχι μόνο τις μαθησιακές τους επιδόσεις, αλλά και την ίδια την διανοητική
τους ικανότητα.
Τα παραπάνω σημαίνουν ότι συχνά τα αντικοινωνικά άτομα είναι διαμαρτυρόμενα
θύματα του κοινωνικού συστήματος, το οποίο δεν τους προσέφερε έγκαιρα τις
αναγκαίες προϋποθέσεις για επιτυχία (Ματσαγγούρας, 1999).
Στα πλαίσια της παραπάνω πρότασης θα δοθούν ερωτηματολόγια στους γονείς των
μαθητών της Στ΄ τάξης και στους μαθητές. Έχει ενδιαφέρον να υπάρξει σύγκριση
των δεδομένων με άλλη έρευνα που έχει προηγηθεί (2010) καθώς και οι απόψεις
των εκπαιδευτικών που θα καταγραφούν ξανά στο τέλος του προγράμματος.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ως εκπαιδευτικοί θα πρέπει να διδάξουμε και να βοηθήσουμε τους μαθητές μας στο
να κατακτήσουν τη γνώση. Η διαδικασία της μάθησης είναι συνήθως συλλογική, οι
μαθητές συνυπάρχουν με τους συμμαθητές και τους δασκάλους τους σε διάφορες
ομάδες, όμως κάποιες φορές είναι και μόνοι. Για να μπορέσουν να απορροφήσουν
την παρεχόμενη γνώση απαιτείται η ύπαρξη επιθυμητού-θετικού κλίματος στην
τάξη.
Οι μαθητές θα πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς και εμείς οι ενήλικες θα πρέπει να
τους παρέχουμε αυτή την ασφάλεια. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για τους μαθητές μας
και για ότι απαιτείται ώστε όλα να πάνε καλά μέσα στη τάξη.
Η εργασία αυτή έχει ως στόχο την επισκόπηση και κριτική θεώρηση τριών μοντέλων
εκπαιδευτικής καθοδήγησης για τη δημιουργία θετικού κλίματος στην τάξη. Τα τρία
αυτά μοντέλα ανήκουν στο ερευνητικό πεδίο «Διαχείριση Τάξης» και επιλέγηκαν
από ένα σύνολο περισσοτέρων διαθεσίμων, εστιάζοντας στο κριτήριο της
σαφήνειας.
ΕΠΟΠΤΕΙΑ, ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑΔΑΣ (ΜΟΝΤΕΛΟ KOUNIN)
Το μοντέλο αναπτύχθηκε από τον Jacob Kounin που διεξήγαγε έρευνα με σκοπό τη
μελέτη της διαχείρισης ομάδας και τις μεθόδους πειθαρχίας των εκπαιδευτικών
(Kounin, 1970; Charles, 1989). Τα πρώτα χρόνια, η έρευνα του επικεντρώθηκε στην
διαχείριση ομάδας με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάρμοστη συμπεριφορά μαθητή και
πως αυτή επηρεάζει τους συμμαθητές του. Στη συνέχεια έστρεψε την έρευνά του σε
μεθόδους πειθαρχίας και διαχείρισης ομάδων. Ο Kounin αναφέρει έξι πτυχές
καθοδήγησης της τάξης εκ μέρους των εκπαιδευτικών:
« Κυματοειδής

επίδραση

Ο τρόπος με τον οποίο ένας εκπαιδευτικός επιπλήττει ένα
μαθητή για ανάρμοστη συμπεριφορά επηρεάζει επίσης
τους μαθητές που γίνονται μάρτυρες του γεγονότος αυτού.
Η επίδραση εξαπλώνεται σαν κυματισμός από το μαθητή
που δέχθηκε την επίπληξη προς τους υπολοίπους στην
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τάξη. Αντιλαμβανόμενη τη λάθος συμπεριφορά και την
επίπληξη του μαθητή, η υπόλοιπη τάξη γνωρίζει επακριβώς
πώς να συνεχίσει. Ο (Kounin, 1970), μέσα από τις
παρατηρήσεις του, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτό που
είναι σημαντικό είναι ο τρόπος της επίπληξης. Η
διευκρίνιση της ανάρμοστης συμπεριφοράς, η εξήγηση της
ακαταλληλότητας της συμπεριφοράς και η διευκρίνιση του
λόγου λήψης μέτρων νουθεσίας εμφαίνεται να αυξάνει τη
συμμόρφωση, όσων γίνονται μάρτυρες του συμβάντος.
« «Μάτια

στην
πλάτη» ή
πανταχού
παρών

Όταν το «χαρακτηριστικό» προσδίδεται σε κάποιον
εκπαιδευτικό σημαίνει ότι οι μαθητές του έχουν την
αίσθηση ότι αυτός έχει πάντα επίγνωση του τι συμβαίνει
στην τάξη, χωρίς να είναι καν παρών. Οι μαθητές
αισθάνονται ότι δεν είναι ποτέ αρκετά σίγουροι ότι βλέπει
ο εκπαιδευτικός (Kounin, 1970).
Αυτή η μέθοδος λειτουργεί μόνο όταν οι μαθητές
γνωρίζουν ότι ο εκπαιδευτικός γνωρίζει ότι συμβαίνει. Ο
Kounin διαπίστωσε ότι υπήρχαν δύο κύρια χαρακτηριστικά,
το ένα είναι η δυνατότητα του να επιλέγεται ο σωστός
μαθητής για νουθεσία, πράγμα που αποδεικνύει ότι ο
εκπαιδευτικός γνωρίζει πάντα τι πρέπει να κάνει. Το
δεύτερο είναι το να δείξει μεγαλύτερη προσοχή στο πιο
σοβαρό από δύο γεγονότα που συμβαίνουν ταυτόχρονα. Η
παρέμβαση σε σωστό χρόνο είναι επίσης κάτι που
επηρεάζει την δυνατότητα του εκπαιδευτικού στο να είναι
συνεχώς ενήμερος για ότι συμβαίνει.

« Επικάλυψη

Επικάλυψη σημαίνει η ικανότητα συμμετοχής σε δύο
ταυτόχρονα δρώμενα π.χ. όταν ο εκπαιδευτικός βοηθά μια
ομάδα στην εργασία της, ενώ ταυτόχρονα παρατηρεί ότι
μια άλλη ομάδα δεν κάνει τη δική της. Τότε, ο
εκπαιδευτικός έχει δύο επιλογές, είτε να αφήσει την ομάδα
που βοηθά και να πάει στην άλλη ομάδα για να την
υποστηρίξει είτε να επιπλήξει την ομάδα από το σημείο
που βρίσκεται. Με τον όρο επικάλυψη εννοείται αυτό που
ένας εκπαιδευτικός κάνει όταν έχει δύο θέματα για να
ασχοληθεί την ίδια ακριβώς στιγμή. Τότε είτε αντιμετωπίζει
τα δύο θέματα ταυτόχρονα είτε ασχολείται με ένα μόνο
παραμελώντας το άλλο (Kounin 1970).
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« Ρυθμός

Ο Kounin ανέδειξε επίσης τη συσχέτιση μεταξύ της
συμπεριφοράς των μαθητών και του ρυθμού του
μαθήματος. Η ικανότητα του εκπαιδευτικού να κινείται
απρόσκοπτα από το ένα θέμα στο άλλο αποφεύγοντας τα
μεγάλα νεκρά διαστήματα στην ενασχόληση των μαθητών
με το μάθημα σηματοδοτεί την αποτελεσματικότητα του
εκπαιδευτικού στη διαχείριση της τάξης του. Οι ομαλές
μεταβάσεις διατηρούν τη συγκέντρωση των μαθητών. Ο
ίδιος επεσήμανε δύο λάθη εκ μέρους των εκπαιδευτικών,
τα οποία οδηγούν σε διατάραξη της πειθαρχίας, αμηχανία
και απώλεια δυναμικής.
Ο Kounin κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ικανότητα των
εκπαιδευτικών να πραγματοποιούν καλές μεταβάσεις και
να κρατούν τον ρυθμό είναι το πιο σημαντικό από
οποιαδήποτε άλλη μέθοδο ελέγχου συμπεριφοράς όταν
πρόκειται να συμμετάσχουν οι μαθητές και να διατηρηθεί
ο έλεγχος της τάξης.

Συγκέντρωση της Η ικανότητα του να κρατηθεί μια ομάδα συντονισμένη και
ομάδας
συγκεντρωμένη σε ένα μόνο αντικείμενο έχει μεγάλη
σημασία για το κλίμα στην τάξη. Αυτό εξαρτάται από
παράγοντες όπως το μέγεθος της τάξης, το βαθμό
υπευθυνότητας κάθε μαθητή, το περιεχόμενο του
μαθήματος και την αποτελεσματική συγκέντρωση
προσοχής της ομάδας όπως π.χ., το να μην γνωρίζουν οι
μαθητές εκ των προτέρων με ποια σειρά θα ερωτηθούν.
Αποφυγή
κορεσμού

Όταν κάτι επαναλαμβάνεταιπολλές φορές, οι μαθητές
αρχίζουν να αναζητούν τρόπους για την αποφυγή του, αυτό
σημαίνει ότι οι μαθητές γίνονται απρόσεκτοι, αρχίζουν να
κοιτάζουν έξω από το παράθυρο, ψάχνουν γύρω τους για
κάτι άλλο που μπορεί να τους ενδιαφέρει κ.ά. Ο
εκπαιδευτικός μπορεί να αποφύγει μια τέτοια κατάσταση,
δίνοντας απαιτητικές ή πολυποίκιλες εργασίες

Κριτική θεώρηση
Ο Kounin καταδεικνύει την πολυπλοκότητα του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού.
Τα θέματα που αναδεικνύει είναι όλες οι καταστάσεις ή τα προβλήματα που μπορεί
να προκύψουν σε μια τάξη. Εκεί όπου πολλά άτομα συνευρίσκονται και δρουν εντός
του ιδίου χωροχρονικού πλαισίου. Τα τελευταία χρόνια, λόγω της κρίσης, η μείωση
των οικονομικών πόρων συνετέλεσε στην αύξηση των μαθητών στις τάξεις αλλά και
στην αύξηση των ωρών διδασκαλίας των εκπαιδευτικών. Συνέπεια αυτού είναι και η
αντίστοιχη αύξηση του φόρτου εργασίας των τελευταίων. Σε πολυπληθείς τάξεις,
είναι σαφώς πιο δύσκολο για τον εκπαιδευτικό να κρατήσει την τάξη
συγκεντρωμένη στο μάθημα. Η δυσκολία του να επιτευχθεί συγκέντρωση της
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ομάδας θεωρείται ένας αρκετά σημαντικός παράγοντας στη διεκπεραίωση της
διδακτικής διαδικασίας (Ματσαγγούρας, 2000).
Το μοντέλο Kounin προβάλλει την πολυπλοκότητα που υπάρχει σε μια τάξη και την
κατάσταση που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί σε καθημερινή βάση. Με το προτεινόμενο
μοντέλο του επισημαίνει το τι εμείς οι εκπαιδευτικοί πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη
μας προκειμένου να επιτύχουμε στη δημιουργία καλού κλίματος συνεργασίας στην
τάξη. Οι μέθοδοι που προτείνει ο Kounin ως μέσο για τη δημιουργία
αποτελεσματικού περιβάλλοντος στην τάξη δεν απαιτούν κάποια τιμωρητική στάση
ή σκληρή συμπεριφορά εκ μέρους του εκπαιδευτικού. Όμως αυτός/αυτή θα πρέπει
να είναι σε θέση να διαχειριστεί την τάξη αλλά και τις ομάδες και τα μεμονωμένα
άτομα. Ο Kounin θεωρεί ότι η προσωπικότητα των εκπαιδευτικών δεν αρκεί από
μόνη της στην επιτυχημένη διαχείριση της τάξης. Θα πρέπει να διαθέτουν και την
ικανότητά καθοδήγησης ομάδων.
ΤΑΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΜΟΝΤΕΛΟ CANTER)
Ο Lee και η Marlene Canter (1976) μετά από έρευνες σχετικά με τα χαρακτηριστικά
που διέθεταν οι εκπαιδευτικοί που έλεγχαν σωστά την τάξη τους, κατέληξαν σε ένα
σύστημα ελέγχου που το απεκάλεσαν «διεκδικήσιμη πειθαρχία» και το οποίο
διαδόθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 70. Διεκδικήσιμη πειθαρχία είναι μια
μέθοδος που έχει ως στόχο να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό να αναλάβει τον έλεγχο
μιας σχολικής τάξης. Το συγκεκριμένο μοντέλο εστιάζει σε δύο σημεία: την ανάγκη
για διεκδικήσιμη πειθαρχία και την εφαρμογή αυτής.
Η ανάγκη της διεκδικήσιμης πειθαρχίας
Η πειθαρχία είναι ένα ουσιώδες θέμα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
διδασκαλίας. Συχνά δε είναι αυτό που καθορίζει το αν θα πετύχει κάποιος ως
εκπαιδευτικός ή όχι. Οι Canter στηρίχθηκαν σε αντιλήψεις όπως π.χ. ότι οι έμπειροι
εκπαιδευτικοί μπορούν μόνοι τους να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα πειθαρχίας
χωρίς ιδιαίτερη βοήθεια, ότι οι μαθητές υφίστανται σωματική βλάβη από την
πειθαρχία και ότι τα προβλήματα πειθαρχίας εξαφανίζονται όταν οι μαθητές
συμμετέχουν σε δραστηριότητες που ικανοποιούν τις ανάγκες τους και ότι η κακή
συμπεριφορά οφείλεται σε βαθύτερα αίτια, τα οποία όμως οι εκπαιδευτικοί δεν
είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν. Αυτό το είδος λανθασμένων αντιλήψεων μπορεί
να οδηγήσει τους εκπαιδευτικούς στο να διστάζουν να ενεργήσουν μέσα στην τάξη
αλλά και στο να κατανοούν πάρα πολύ αργά ότι πρέπει να δράσουν. Αντ’ αυτών, οι
Canter υποστηρίζουν ότι όλοι μας θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι έχουμε ανάγκη της
πειθαρχίας για τη δική μας ψυχολογική ασφάλεια, κάτι που θα μας εμποδίσει από
το να ενεργούμε απερίσκεπτα, θα μας εκπαιδεύσει στην καλή συμπεριφορά και θα
μας παράσχει το καλύτερο δυνατό περιβάλλον μάθησης.
Η εφαρμογή της διεκδικήσιμης πειθαρχίας
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Σύμφωνα με τους Canter, πειθαρχία σημαίνει σεβασμός. Κάτι που αποκτάται
αφενός επειδή ο εκπαιδευτικός δεν αφήνει τον εαυτό του να χρησιμοποιείται από
τους μαθητές του, αφετέρου μην επιτρέποντας στους μαθητές να συμπεριφέρονται
με τρόπους που θα μπορούσαν να βλάψουν τον εαυτό τους ή άλλους μαθητές. Ο
εκπαιδευτικός μπορεί να το κατορθώσει αυτό εφόσον αναλάβει τον έλεγχο της
τάξης και δράσει γρήγορα, αποφασιστικά και θετικά. Μια τέτοια συμπεριφορά
δείχνει στους μαθητές ότι ο εκπαιδευτικός νοιάζεται γι' αυτούς και ενδιαφέρεται
για τις ανάγκες και τη συμπεριφορά τους. Έτσι, ο εκπαιδευτικός έχει το δικαίωμα να
καθορίσει ένα βέλτιστο περιβάλλον μάθησης, αναμένοντας μια συμπεριφορά που
θα συμβάλλει στην ωριμότητα των μαθητών, καθώς και να ζητήσει βοήθεια από τη
διεύθυνση του σχολείου και τους γονείς. Η διεκδικήσιμη πειθαρχία περιλαμβάνει
πέντε στάδια:
α) Εντοπισμός και άρση των εμποδίων για την πειθαρχία
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί απομακρύνουν τις αρνητικές
προσδοκίες όσων μαθητών μπορούν να συμπεριφερθούν άσχημα. Αντ' αυτού, ο
εκπαιδευτικός μεταφέρει τις θετικές προσδοκίες τους και δεν ανέχεται οιαδήποτε
ανάρμοστη συμπεριφορά εκ μέρους μαθητή ανεξαρτήτως αιτίας π.χ. ψυχική
ασθένεια, εγκεφαλική βλάβη, κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον κ.ά. Όλοι οι
μαθητές έχουν ανάγκη ύπαρξης κανόνων. Οι εκπαιδευτικοί που δεν τολμούν να
θέσουν κανόνες λόγω της πεποίθησής τους ότι στους μαθητές δεν αρέσκονται σε
αυτούς, κάνουν λάθος, σύμφωνα με τους Canter. Οι περισσότεροι άνθρωποι
θαυμάζουν και σέβονται έναν ηγέτη, ο οποίος έχει υψηλές προσδοκίες και θέτει
κανόνες.
β) Εξάσκηση με χρήση συγκεκριμένων προτύπων αντίδρασης
Οι Canter διακρίνουν σε χαλαρή, εχθρική και διεκδικητική αντίδραση. Η χαλαρή
αντίδραση είναι συνηθισμένη μεταξύ των εκπαιδευτικών που έχουν αδρανήσει
εξαιτίας της πίεσης των μαθητών ή όσων δεν θέτουν καμία προϋπόθεση σχετικά με
τη συμπεριφορά των μαθητών τους. Αυτοί οι εκπαιδευτικοί είναι παθητικοί και
αισθάνονται ουσιαστικά αβοήθητοι ελπίζοντας με τη «συναινετική» συμπεριφορά
τους να αντιμετωπίσουν τη συμπεριφορά των μαθητών τους. Το εχθρικό πρότυπο
αντίδρασης χρησιμοποιείται συνήθως από τον εκπαιδευτικό που αισθάνεται ότι
ελέγχει οριακά στην τάξη του. Τηρεί επιτιμητική στάση με σαρκασμό και απειλές και
ελέγχει την τάξη με σιδηρά πυγμή επειδή φοβάται οτι, αν κάνει διαφορετικά, θα
χάσει τον έλεγχο. Το διεκδικητικό πρότυπο αντίδρασης είναι αυτό, που σύμφωνα με
τους Canter, πρέπει να χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός μέχρις ότου αποτελέσει
φυσικό μέρος της συμπεριφοράς του απέναντι στους μαθητές. Όταν οι μαθητές θα
επιλέγουν να διορθώσουν τη συμπεριφορά τους, θα αποκτούν κάποια οφέλη. Όταν
θα επιλέγουν ανάρμοστη συμπεριφορά, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να αναφέρεται
στις επιπτώσεις θα συνεπάγονται από αυτή. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να
εστιάζουν στο πως εξαλείφεται η ασαφής και εχθρική συμπεριφορά στην εργασία
τους και πως αυτές αντικαθίσταται με συγκεκριμένες αντιδράσεις.
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γ) Εκμάθηση δημιουργίας κανόνων
Οι Canter πρεσβεύουν ότι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ερευνούν ποιές
συμπεριφορές ταιριάζουν στους μαθητές. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να εισηγηθεί μια
λίστα με κανόνες για το τι μπορούν και τι δεν μπορούν να κάνουν οι μαθητές μέσα
στην τάξη. Από τη στιγμή που ο εκπαιδευτικός θα αποφασίσει ποιοί κανόνες
πρόκειται να εφαρμοσθούν, θα πρέπει πλέον να αποφασίσει και το πόσο απαιτητά
θέλει να τους επιβάλει. Επιπλέον θα πρέπει να ξεκαθαρίσει τις συνέπειες μιας
συμπεριφοράς καθώς οι μαθητές θα πρέπει έχουν ξεκαθαρισμένο τι αναμένουν
από αυτούς. Οι Canter προτείνουν τέσσερις διαφορετικές μεθόδους: υπαινιγμοί,
μηνύματα-Εγώ, ερωτήσεις και προϋποθέσεις, μέσω των οποίων ένας εκπαιδευτικός
μπορεί να επιδείξει στους μαθητές τις συνιστώσες της ανάρμοστης συμπεριφοράς.
Οι τρεις πρώτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά οι
προϋποθέσεις θα πρέπει να προτιμώνται μόνο ως ύστατη επιλογή.
δ) Εκμάθηση τήρησης κανόνων
Είναι σημαντικό να εκφέρονται ως υποσχέσεις και όχι ως απειλές. Μια υπόσχεση
είναι η διαβεβαίωση για ανάληψη δράσης, εφόσον χρειαστεί, ενώ η απειλή είναι
μια υπόσχεση που λέει ότι προτίθεται να βλάψει ή να τιμωρήσει. Μία επιθυμητή
συμπεριφορά συνοδεύεται από θετικό έλεγχο, ενώ μια ανεπιθύμητη συνοδεύεται
από έλεγχο και δυσάρεστες συνέπειες ως αποτέλεσμα της συμπεριφοράς των
μαθητών.
ε) Καθιέρωση συστήματος θετικών μέτρων
Οι Canter θεωρούν ότι οι ημέρες στην αρχή του διδακτικού έτους είναι σημαντικές
για την οικοδόμηση μιας θετικής πειθαρχίας στην τάξη, και χρησιμεύουν στη
διαμόρφωση ενός σχεδίου πειθαρχίας. Προτείνουν επίσης την εικονική δοκιμή των
διδακτικών διαδικασιών, να αισθάνεται προετοιμασμένος ψυχικά καθώς έτσι
εμφαίνεται πιο εύκολο να ενσωματώσει την όποια διαδικασία στην καθημερινή
εργασία του.
Κριτική θεώρηση
Οι προϊδεασμοί που απορρίπτουν οι Canter έχουν ενδιαφέρον. Οι έμπειροι
εκπαιδευτικοί δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα πειθαρχίας και αν τυχόν υπάρξουν
τότε τα διαχειρίζονται μόνοι τους, μπορεί ως σκέψη να ευσταθεί αλλά η
πραγματικότητα είναι διαφορετική. Όλοι οι εκπαιδευτικοί μπορεί να
αντιμετωπίσουν προβλήματα πειθαρχίας με κάποια τάξη ή μαθητή. Η εκπαιδευτική
εμπειρία μας, οδηγεί στην παραδοχή πως οι έμπειροι εκπαιδευτικοί διαφέρουν από
τους άλλους, επειδή είναι ενήμεροι για τις διαθέσεις της τάξης, παρουσιάζουν την
διάθεση να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που προκύπτουν και επιζητούν βοήθεια
από συναδέλφους τους όταν αισθάνονται ανίσχυροι.
Εκτός των άλλων, οι Canter θεωρούν εξαιρετικά σημαντικό το να τεθούν, στην αρχή
της διδακτικής χρονιάς, τα θεμέλια για οτιδήποτε πρόκειται να ακολουθήσει τον
υπόλοιπο χρόνο. Πράγματι, οι μαθητές τσεκάρουν, κατά τη διάρκεια των πρώτων
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ημερών, όλους τους καινούργιους εκπαιδευτικούς τους. Τότε λοιπόν έχει ο
εκπαιδευτικός την ευκαιρία να δείξει τι είδους συμπεριφορά επιτρέπεται στην τάξη.
Είναι σκόπιμο στην αρχή κάθε διδακτικής χρονιάς να τίθενται ξεκάθαροι κανόνες
ώστε να μην περάσει "ανέγγιχτη" η οποιαδήποτε αρνητική συμπεριφορά των
μαθητών. Η προετοιμασία, για ότι μπορεί να συμβεί στην τάξη και ποια ποινή θα
ισχύσει για μια ανεπιθύμητη συμπεριφορά, είναι απαραίτητη. Θεωρούμε οτι έτσι
προσδίδεται στον εκπαιδευτικό μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στη διαχείριση της
τάξης του.
ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (ΜΟΝΤΕΛΟ «ΝΕΟ-SKINNER»)
Το συγκεκριμένο μοντέλο θεμελιώνεται σε μελέτες του Skinner σχετικά με το πώς η
μάθηση επηρεάζεται από ερεθίσματα που προσφέρονται εκ των υστέρων. Ο
Skinner(1970) διαπίστωσε ότι κάποια από τα ερεθίσματα οδήγησαν τα υπό
παρατήρηση ζώα να επαναλάβουν μια συγκεκριμένη συμπεριφορά. Αυτού του
είδους τα ερεθίσματα κατονομάσθηκαν ενισχυτές (Skinner, 1970). Στον κόσμο του
σχολείου, οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τη θεωρία
του Skinner για την ενίσχυση ως μέσο ελέγχου και παρακίνησης των μαθητών. Το
μοντέλο που παρουσιάζεται βασίζεται σε πρόσφατες εφαρμογές βασικών ιδεών του
Skinner, καθώς ο ίδιος ουδέποτε ανέπτυξε κάποιο μοντέλο για τη σχολική πειθαρχία
και ως εκ τούτου, το μοντέλο αποκαλείται ως «Νέο-Skinner». Αυτό υιοθετεί τις
επιστημονικές αρχές της ενίσχυσης που εξέλιξε ο Skinner, προκειμένου να
επιτευχθεί βελτίωση στη συμπεριφορά και τη μάθηση των μαθητών και μπορεί να
εφαρμοστεί σε όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από την ηλικία και το υπόβαθρό
τους. Ωστόσο, οι διάφοροι ενισχυτές θα πρέπει να τροποποιούνται ανάλογα με την
ηλικία και τα ενδιαφέροντα των μαθητών (Axelrod, 1977). Προκειμένου να γίνει
κατανοητό το συγκεκριμένο μοντέλο θα πρέπει πρώτα να διευκρινιστούν κάποιες
έννοιες του:
Η συμπεριφορά που βιώνει ο μαθητής και η οποία γίνεται
• Ανταποδοτική
αντιληπτή ως μια συνειδητή, οικειοθελής πράξη.
συμπεριφορά
Ερεθίσματα που λαμβάνει μαθητής αμέσως μετά από μια
• Ενισχυτικά
πράξη του ως ανταμοιβή για μια επιθυμητή συμπεριφορά
ερεθίσματα
του.
Αν μια επιθυμητή συμπεριφορά ατόμου συνοδεύεται
• Σχέδιο
σταθερά από ενίσχυση αυξάνεται σθεναρά και η εμφάνιση
ενίσχυσης
της επιθυμητής συμπεριφοράς από ό, τι εάν η πράξη
συνοδεύεται περιστασιακά από ενίσχυση. Οι τύποι
σταθερών ενισχύσεων καλούνται σχήματα.
Διαδοχικές ενέργειες με τις οποίες προσεγγίζεται διαρκώς
• Διαδοχικές
και πιο κοντά ο στόχος. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να
προσεγγίσεις
ενισχύουν τις μικρές βελτιώσεις που γίνονται, εφόσον οι
μαθητές τους σημειώνουν πρόοδο.
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• Θετική
ενίσχυση

• Αρνητική
ενίσχυση
• Αλλαγή
συμπεριφοράς

• Τιμωρία

Η διαδικασία παροχής ανταμοιβών που επιθυμεί ο
μαθητής. Όλες οι ανταμοιβές θεωρούνται ενισχύσεις. Το
πρόβλημα όμως με τις θετικές ενισχύσεις είναι ότι δεν
αποκαλύπτουν τι κάνει λάθος ο μαθητής (Ματσαγγούρας,
2000; Παπασταμάτης, 2006).
Με την αρνητική ενίσχυση αφαιρείται ή καταργείται κάτι
που απολάμβαναν οι μαθητές.
Η αλλαγή συμπεριφοράς βασίζεται στην επιβράβευση και
όχι στην τιμωρία. Το θετικό συμβάν στην τάξη τονίζεται και
το αρνητικό υποβαθμίζεται, επιτρέποντας στους
εκπαιδευτικούς και τους μαθητές να συνεργασθούν σε ένα
θετικό, οικείο κλίμα.
Το μοντέλο παρουσιάζει την τιμωρία ως κάτι πολύ
ακατάλληλο. Όμως σε κάποιες περιπτώσεις την θεωρεί
απαραίτητη. Η τιμωρία, αν και καταστέλλει την
ανεπιθύμητη συμπεριφορά, έχει παρενέργειες που είναι
ανεπιθύμητες. Αν ο μαθητής αντιμετωπίσει την ποινή ως
κακόβουλη, αδικαιολόγητη ή πολύ άδικη τότε μπορεί να
προκληθεί μια τεταμένη σχέση ανάμεσα στον εκπαιδευτικό
και τον μαθητή, που θα είναι δύσκολο να ξεπεραστεί.

Οι ενισχυτές και οι ανταμοιβές μπορεί να είναι οτιδήποτε που κάποιος θεωρεί ως
αρκετά ισχυρό ώστε να κάνει οτιδήποτε για να το αποκτήσει. Οι ενισχυτές αλλαγής
συμπεριφοράς που χρησιμοποιούνται είναι συνήθως κοινωνικοί, γραφικοί, απτοί
ενισχυτές και ενισχυτές δραστηριότητας. Η αλλαγή συμπεριφοράς λειτουργεί
ακόμα και όταν έχει προσεγγιστεί τυχαία, αλλά είναι πιο αποτελεσματική όταν
εφαρμόζεται συστηματικά. Η τυχαία προσέγγιση έχει χρησιμοποιηθεί επί δεκαετίες
και συνήθως βασίζεται στον έπαινο του εκπαιδευτικού όταν οι μαθητές κάνουν
καλή δουλειά. Υπάρχουν πολυάριθμα συστήματα για την αλλαγή συμπεριφοράς,
καθώς κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να βάλει την προσωπική του σφραγίδα στο
σύστημα που θα επιλέξει. Το πλήθος των διαφορετικών συστηματικών μεθόδων
μπορεί να διακριθεί σε πέντε κατηγορίες:
Άτυπη ή «παρέμβαση, όταν κάνουν κάτι καλό»
Οι μαθητές παίρνουν ανταμοιβές όταν κάνουν ό,τι αναμένεται από αυτούς. Όταν ο
εκπαιδευτικός λέει στους μαθητές να ανοίξουν τους υπολογιστές, μερικοί το κάνουν
αμέσως, άλλοι καθυστερούν μιλώντας μεταξύ τους. Τότε, ο εκπαιδευτικός μπορεί
να παρέμβει επαινώντας τον μαθητή που το έκανε πρώτος. Αυτή η μέθοδος είναι
συχνά πολύ αποτελεσματική στο δημοτικό, στο γυμνάσιο είναι μάλλον
αναποτελεσματική ενώ στο λύκειο ενδεχομένως να προκαλέσει και ειρωνικά σχόλια
από τους μαθητές.
Οι κανόνες: Αγνοώ-Επαινώ
Στη μέθοδο ΚΑΕ (RIP), ο εκπαιδευτικός διαμορφώνει, ενδεχομένως σε συνεργασία
με τους μαθητές, ένα σύνολο κανόνων για τη συμπεριφορά στην τάξη. Οι κανόνες
αυτοί πρέπει να είναι σαφείς, έτσι ώστε οι μαθητές να κατανοήσουν το τι μπορεί,
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για παράδειγμα, να αναρτηθεί στους τοίχους της τάξης. Όταν οι κανόνες είναι
έτοιμοι, ο εκπαιδευτικός μπορεί να αρχίσει να προσέχει ποιοί μαθητές τους
εφαρμόζουν. Όσοι το κάνουν θα πρέπει να επαινούνται και καθένας τους θα πρέπει
να επαινείται όσο το δυνατόν συχνότερα. Αν ένας μαθητής παραβιάζει τους
κανόνες, ο εκπαιδευτικός αγνοεί την πράξη του μαθητή και ως εκ τούτου δεν
υπάρχει κανενός είδους ενίσχυση.
Οι κανόνες: Επαινώ -Τιμωρώ
Η μέθοδος ΚΕΤ (RPP), όπως και η ΚΑΕ, δίνει έμφαση στις ανταμοιβές. Όμως σ' αυτή,
η αρνητική συμπεριφορά του μαθητή δεν αγνοείται από τον εκπαιδευτικό. Εφόσον
ξεπερασθούν τα τεθέντα όρια, οι μαθητές θα πρέπει να υποστούν τις συνέπειες της
κακής συμπεριφοράς τους. Αυτή είναι πολύ αποτελεσματική σε μεγάλους ηλικιακά
μαθητές και μαθητές με ειδικά προβλήματα συμπεριφοράς. Αντιστρόφως, οι
μαθητές οι οποίοι τηρούν τους κανόνες θα πρέπει να ανταμείβονται με κάποιο
τρόπο, π.χ. με έπαινο.
Χρήση διακρίσεων
Στο σύστημα αυτό χρησιμοποιούνται π.χ. μάρκες παιχνιδιών κ.ά. τα οποία δίνονται
στους μαθητές όταν συμπεριφέρονται καλά. Αυτές οι διακρίσεις μπορούν να έχουν
την μορφή επαίνων, ειδικών προνομίων ή δραστηριοτήτων που θα πρέπει όμως να
μοιράζονται δίκαια και με συνέπεια. Το σύστημα αυτό θα πρέπει να εξηγηθεί με
μεγάλη λεπτομέρεια στο διευθυντή, στους γονείς και στους ίδιους τους μαθητές
προτού τεθεί σε εφαρμογή. Όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να δώσουν τη
συγκατάθεσή τους γνωρίζοντας περί τίνος πρόκειται ώστε να αποτραπούν τυχόν
προβλήματα που μπορεί να προκύψουν στην πορεία. Όμως, το συγκεκριμένο
σύστημα δεν προσφέρει κάποια έτοιμη λύση σε απρόσμενα προβλήματα.
Συμβόλαιο
Η χρήση συμβολαίου μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά στους μαθητές της
δευτεροβάθμια εκπαίδευσης. Το συμβόλαιο ορίζει τα καθήκοντα ή τη συμπεριφορά
που θα πρέπει να μαθευτεί μέχρι μια συγκεκριμένη χρονική προθεσμία. Το
συμβόλαιο θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει την ανταμοιβή των μαθητών εφόσον
αυτοί το τηρήσουν. Αυτό υπογράφεται τόσο από τον εκπαιδευτικό όσο και τον
μαθητή και ενδεχομένως τον γονέα του. Το συμβόλαιο θα πρέπει να θεωρείται ως
αξιόπιστη συμφωνία που θα πρέπει να τηρηθεί από όλους όσους το έχουν
υπογράψει.
Κριτική θεώρηση
Τα πρώτα δύο μοντέλα απαιτούν εγρήγορση, δίνουν έμφαση στην κακή
συμπεριφορά και φείδονται τους επαίνους. Το μοντέλο «Νέο-Skinner» είναι κάπως
διαφορετικό, δεδομένου ότι βασίζεται στην ενίσχυση της θετικής συμπεριφοράς,
ακυρώνει την κακή συμπεριφορά και βασίζεται στο συμπεριφορισμό. Το μοντέλο
είναι διευρυμένο, καθώς με μικρές αλλαγές αυτό μπορεί να εφαρμοστεί σε
διάφορα επίπεδα της εκπαίδευσης.
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Πολλοί εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν ασφαλώς τη θετική ενίσχυση, όταν οι μαθητές
τους έχουν πραγματοποιήσει κάτι σωστά ή συμπεριφέρθηκαν ορθά, αλλά το
ερώτημα είναι αν υπάρχουν πολλοί που χρησιμοποιούν συστηματικά τη
συγκεκριμένη μέθοδο. Θεωρούμε ότι θα ήταν ενδιαφέρον να διερευνηθεί εάν οι
εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο στα ελληνικά σχολεία, έστω και αν
αυτή υπάρχει εδώ και δυο δεκαετίες περίπου. Το μοντέλο αποτελείται από πέντε
διαφορετικά συστήματα όπου ο εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει τη μέθοδο που
ταιριάζει καλύτερα σ’ αυτόν και τους μαθητές του. Όμως το σχολείο στις ΗΠΑ δεν
είναι ίδιο με το σχολείο στην Ελλάδα κάτι που σημαίνει οτι όλα τα συστατικά μέρη
των παραπάνω μοντέλων δεν μπορούν να βρουν εφαρμογή στην ελληνική
εκπαίδευση.
Το μοντέλο «Νέο-Skinner» επισημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αφιερώσουν
χρόνο για τον προγραμματισμό της αλλαγής της συμπεριφοράς. Όντας στην τάξη, ο
εκπαιδευτικός μπορεί συνέχεια να αναλύει την τρέχουσα συμπεριφορά και να
αποφασίζει πώς θα την ήθελε. Ο χρόνος ανάλυσης υπολογίζεται ότι διαρκεί
περίπου δεκαπέντε λεπτά. Σύμφωνα με την εμπειρία μας, πιστεύουμε ότι είναι
αμφίβολο ότι η ανάλυση της κατάστασης στην τάξη μπορεί να γίνει σε τόσο
σύντομο χρονικό διάστημα. Παίρνει αρκετό χρόνο προτού ο εκπαιδευτικός
μπορέσει να παρατηρήσει και να γνωρίσει τους μαθητές του αλλά και τους τρόπους
που αυτοί συμπεριφέρονται στην τάξη. Όμως σε κάποιες περιπτώσεις απαιτείται η
ταχεία επέμβαση του. Τότε, δεν υπάρχει χρόνος για ανάλυση. Όμως το
συγκεκριμένο μοντέλο δεν δίνει καμία απάντηση για το πώς μπορούν να επιλυθούν
αυτές οι καταστάσεις.
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ
Τα τρία μοντέλα που παρουσιάζονται είναι διαφορετικά μεταξύ τους. Το μοντέλο
Kounin στηρίζεται περισσότερο στην ικανότητα του εκπαιδευτικού να παρατηρεί
και να αποτρέπει την παρεμβολή κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Το μοντέλο
Canter εστιάζει στους κανόνες και τη ψυχική προετοιμασία του εκπαιδευτικού. Ενώ,
το μοντέλο "Νέο-Skinner" διαφέρει ελαφρώς, από τα άλλα δύο, εστιάζοντας στη
θετική συμπεριφορά των μαθητών ως προϋπόθεση για τη δημιουργία καλού
κλίματος στην τάξη. Σύμφωνα με τον Fontana (1994), αποτελεσματικότερος έλεγχος
ασκείται από τον εκπαιδευτικό σε τάξεις όπου δίνονται περισσότερες ευκαιρίες στα
παιδιά να συμμετέχουν στην καθημερινή διαχείριση.
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Canter

"Νέο-Skinner"

Επιτηρεί,
γνωρίζοντας το τι
συμβαίνει σε κάθε
γωνιά της τάξης
Ο εκπαιδευτικός
θέτει τους κανόνες
συμπεριφοράς

Kounin

Καθοδηγητής. Έχει
δικαίωμα να εδραιώσει
το βέλτιστο περιβάλλον
μάθησης
Ο εκπαιδευτικός θέτει
τους
κανόνες
συμπεριφοράς

Κάνει χρήση των
διαθέσιμων ενισχυτών
για χειραγώγηση τάξης

Ανταμοιβή

Ουδέν τεκμήριο για
το τι σκέφτεται ο
Kounin για τις
ανταμοιβές

Τιμωρία

Η τιμωρία δεν
βελτιώνει την
συμπεριφορά

Ανταμοιβή,
μια
διαδικασία ενίσχυσης
της
επιρροής
του
εκπαιδευτικού
στους
μαθητές του
Η τιμωρία αποτελεί
συνέπεια της συμπεριφοράς του μαθητή

Ο ρόλος του
εκπαιδευτικού

Κανόνες

Στα συστήματα ΚΑΕ
και ΚΕΤ ο εκπαιδευτικός
θέτει κανόνες
συμπεριφοράς
Η ανταμοιβή (θετική
ενίσχυση) θεωρείται
πολύ σημαντική..
Είτε παράβλεψη είτε
τιμωρία για
λανθασμένες
συμπεριφορές

Πίνακας 1: Επισκόπηση των τριών μοντέλων
Τα μοντέλα "Νέο-Skinner" και Canter εμφανίζουν ομοιότητες στον ορισμό κανόνων
για τη λειτουργία της τάξης και των συνεπειών για όσους τους παραβιάζουν. Ο
Canter υποστηρίζει ότι όταν ένας εκπαιδευτικός έχει αποφασίσει ποιες θα είναι οι
συνέπειες για την παράβαση κάποιου κανόνα, αυτός θα πρέπει να τις εφαρμόσει
ακόμη και αν ο μαθητής έχει κάποια μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Αντιθέτως, το
μοντέλο «Νέο-Skinner» παρέχει μια σειρά από διαφορετικές προσεγγίσεις στην
εφαρμογή των κανόνων. Απ' αυτές, ο εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει εκείνη που
ταιριάζει καλύτερα στην περίπτωση του.
Με απλά λόγια, θα μπορούσε κάποιος να διακρίνει εύκολα ότι το μοντέλο Canter
επικεντρώνεται στην αρνητική συμπεριφορά ενώ το «Νέο-Skinner» στη θετική.
Παρόλα αυτά, το μοντέλο Canter αφιερώνει ένα μέρος του στην ενσωμάτωση
θετικών μέτρων, αφού υποδεικνύει στους εκπαιδευτικούς οτι θα πρέπει να
επισημαίνουν την καλή συμπεριφορά των μαθητών τους. Με τον τρόπο αυτό,
αφενός ενισχύεται η επιρροή τους στη τάξη αφετέρου μειώνονται τα προβλήματα
συμπεριφοράς. Ωστόσο, αυτό αποτελεί δευτερεύον στοιχείο της θεωρίας Canter
ενώ η ενίσχυση της θετικής συμπεριφοράς συνιστά θεμέλιο λίθο του μοντέλου
«Νέο-Skinner».
Ο Kounin δεν υποστηρίζει τη χρήση κανόνων απεναντίας επικεντρώνεται στις
δεξιότητες καθοδήγησης των εκπαιδευτικών τις οποίες θεωρεί οτι συμβάλλουν
σημαντικά στη δημιουργία καλού κλίματος. Αυτό τον διαφοροποιεί από τους
άλλους πέραν των υπόλοιπων διαφορών που εμφανίζουν τα τρία μοντέλα μεταξύ
τους. Τα μοντέλο των Canter είναι κλιμακωτό και έτσι ο εκπαιδευτικός μπορεί να
προσεγγίσει βήμα προς βήμα τη «διεκδικήσιμη πειθαρχία». Το μοντέλο "ΝέοSkinner" χωρίζεται σε πολλές διαφορετικές μεθόδους, και ο εκπαιδευτικός μπορεί
να επιλέξει ποια του ταιριάζει καλύτερα. Αντιθέτως το μοντέλο Kounin ούτε είναι
κλιμακωτό ούτε διαχωρίζεται σε πρακτικές. Απλά εξετάζει ένα σύνολο πτυχών που
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οι εκπαιδευτικοί μπορούν να λάβουν υπόψη τους προκειμένου να επιτύχουν καλό
κλίμα στην τάξη τους. Δεν υπάρχει κάποια αλληλουχία μεταξύ τους και η χρήση
μιας πτυχής δεν αποκλείει τις άλλες. Ο εκπαιδευτικός δεν χρειάζεται να επιλέξει
μόνο μια για να την ακολουθήσει, αλλά χρησιμοποιεί τις πτυχές που ταιριάζουν
καλύτερα στην περίπτωση του, μια ή περισσότερες. Σύμφωνα με τον Kounin, όσο
περισσότερες πτυχές βρίσκονται στη διάθεση του εκπαιδευτικού, τόσο το καλύτερο.
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Η εκπαιδευτική πολιτική για την ισότητα των φύλων στην Ε.Ε. και στην
Ελλάδα
Μποταΐτη Αρετή
Σχολική Σύμβουλος 60ης Εκπ. Περιφέρειας Π.Α., με ειδίκευση στην Παιδαγωγική
της Ισότητας των Φύλων
arbotaiti@sch.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Υπό το πρίσμα της Παιδαγωγικής της Ισότητας των Φύλων, η εργασία αυτή έχει
σκοπό να παρουσιάσει την εξέλιξη της εκπαιδευτικής πολιτικής και πρακτικής για
την Ισότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας τη συμβολή
της φεμινιστικής έρευνας στη διαμόρφωσή τους. Δείχνει τη σχέση ανάμεσα στο
Φύλο, την Εκπαίδευση και την Εργασία, τρίπτυχο που χαρακτηρίζει τις εκάστοτε
κοινωνικο-ιστορικές περιόδους και αποτελεί δομικό στοιχείο των εκπαιδευτικών
πολιτικών. Μέσα από επισκόπηση πηγών, αναφέρει μέτρα που έχουν ληφθεί προς
τη θετική κατεύθυνση και επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει, να προβληματίσει και να
κινητοποιήσει για την προοπτική επίτευξης ισότιμων έμφυλων σχέσεων, δείχνοντας
ότι η Εκπαίδευση έχει σημαντικό ρόλο στην άρση των στερεοτύπων.
Εισαγωγή- Προβληματική
Ο χαρακτηρισμός του έτους 2014 ως «Έτος για τη συμφιλίωση της οικογενειακής και
επαγγελματικής ζωής» δείχνει ότι, παρά τις σημαντικές κοινωνικοοικονομικές
αλλαγές στη ζωή των δύο τελευταίων γενεών, οι παραδοσιακές σφαίρες επιρροής
(ιδιωτική/οικιακή και δημόσια/επαγγελματική) εξακολουθούν να συντηρούν τον
έμφυλο καταμερισμό και να προδιαθέτουν για σύγχυση και σύγκρουση ρόλων,
καθώς επηρεάζουν τη διαμόρφωση ταυτοτήτων φύλου, τη διαδικασία μετάβασης
στην ενήλικη ζωή και, τελικά, την προετοιμασία δημοκρατικών κι ενεργών πολιτών.
Η παρούσα μελέτη έχει ως αφορμή τον παραπάνω προβληματισμό. Μέσα από
βιβλιογραφικές και δικτυακές πηγές, με τη μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου,
αναζητά αναφορές και πρακτικές στην ευρωπαϊκή112 και ελληνική εκπαιδευτική
πολιτική, οι οποίες στοχεύουν στη διαπαιδαγώγηση στην ισότητα των φύλων και
προσανατολίζουν στην ισότιμη παρουσία στη νεανική κι ενήλικη ζωή των ατόμων. Η
ερευνητική προσπάθεια έλκει τα θεωρητικά της ερείσματα από τη Φεμινιστική
Ψυχολογία, τη Φεμινιστική Κοινωνιολογία και την Ιστορία της Γυναικείας
Εκπαίδευσης, επιστημονικούς κλάδους που σχετίζονται με το Φεμινιστικό Κίνημα,
οι οποίοι από τη δεκαετία του ’70 υποστηρίζουν μια νέα οπτική στην έρευνα των
ψυχολογικών και κοινωνικών θεμάτων, όπως είναι και η Εκπαίδευση.

112

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Η φεμινιστική προσέγγιση προκύπτει από την κριτική στην «αντικειμενικότητα» της
γνώσης και στον έντονα «ανδροκεντρικό» χαρακτήρα της κλασικής έρευνας, γιατί
όπως υποστηρίζει, προβάλλει την ανδρική συμπεριφορά ως νόρμα και τη γυναικεία
ως απόκλιση και διότι έχει χρησιμοποιηθεί υπερβολικά στο χώρο της Εκπαίδευσης
για να δικαιολογήσει πολιτικές και πρακτικές διάκρισης (Αθανασιάδου, 2002).
Καταρρίπτει το μύθο για τις διαφορές μεταξύ των φύλων και διαπιστώνει ότι οι
διαφορές είναι περισσότερες εντός του ίδιου φύλου. Σύμφωνα με τη φεμινιστική
οπτική, η έννοια «φύλο» έχει δύο διαστάσεις, το «βιολογικό» και το «κοινωνικό»,
το οποίο διαμορφώνεται μέσα από δυναμική αλληλεπίδραση του ατόμου με το
περιβάλλον του και οδηγεί στην απόκτηση κινήτρων, αξιών, συμπεριφορών,
στερεοτύπων και ρόλων, δηλαδή ό.τι θεωρείται κατάλληλο, τυπικό και επιθυμητό
από την κοινωνία (Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, 2002-03: 4).
Με την επίδραση του μεταμοντερνισμού και μεταστρουκτουραλισμού, η σύγχρονη
φεμινιστική έρευνα στρέφεται όχι στις διαφορές αλλά στη μελέτη των
διαπροσωπικών σχέσεων και των κοινωνικών θεσμών (Οικογένεια, Σχολείο,
Εκπαίδευση, Μ.Μ.Ε. κ.λπ). Προτείνει την αποδόμηση του τρόπου κατασκευής της
ταυτότητας φύλου, επικρίνει τις διχοτομίες, τονίζει τη διαφορετικότητα και την
υποκειμενικότητα (Φρόση, 2005). Η έρευνα στρέφεται στις κατασκευασμένες
αναπαραστάσεις των καθημερινών ρόλων και στις συνέπειές τους, καθώς και στις
γλωσσικές κατασκευές (discourses) που αναπτύσσουν τα άτομα, ως εκφάνσεις «των
πολλαπλών ταυτοτήτων» τους ανάλογα με το πλαίσιο συνθηκών (Αθανασιάδου,
ο.π.). Σύμφωνα με τον Connell (Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, 2005) η «ηγεμονική ανδρική
ταυτότητα» είναι αυτή που καταπιέζει τις γυναίκες αλλά και τους άντρες.
Η φεμινιστική κοινωνιολογική έρευνα επιδιώκει να συσχετίσει την Εκπαίδευση, την
Εργασία και το Φύλο. Αναζητά πληροφορίες για τις διαδικασίες μετάβασης στην
ενήλικη ζωή, καθώς θεωρεί ότι οι εμπειρίες και οι αναπαραστάσεις των παιδιών για
τον ανδρισμό και τη θηλυκότητα σχετίζονται με τις σχολικές επιδόσεις, επηρεάζουν
τις επιλογές σπουδών και διαμορφώνουν ανάλογα τις προσδοκίες για την ενήλικη
ζωή. Η έρευνα διαπιστώνει ότι βασικοί κοινωνικοποιητικοί παράγοντες συντηρούν,
αναπαράγουν και μεταβιβάζουν στερεότυπα από γενιά σε γενιά, σχετίζουν τα φύλα
με σφαίρες επιρροής, συμβάλλουν στην ιεραρχημένη θέση τους και στον
καταμερισμό της εργασίας(Μποταΐτη, 2010). Τα σημαντικότερα κοινωνιολογικά
φεμινιστικά ρεύματα είναι: α) ο φιλελεύθερος φεμινισμός, β) ο μαρξιστικός –
σοσιαλιστικός φεμινισμός, γ) ο ριζοσπαστικός φεμινισμός και δ) ο μεταδομικός
φεμινισμός. Ειδικότερα:
α) Ο φιλελεύθερος φεμινισμός, ρεύμα που έχει επηρεάσει σημαντικά την
ευρωπαϊκή πολιτική, γεννιέται το 19ο αι. με αίτημα την Εκπαίδευση και τα πολιτικά
δικαιώματα (Bryson, 2005: 34). Καθώς αποδίδει μεγάλη αξία στη μόρφωση, ο
φεμινισμός του δευτέρου κύματος ενθαρρύνει τα κορίτσια να σχεδιάζουν τη ζωή
τους φιλόδοξα και να επιλέγουν επαγγέλματα υψηλών απαιτήσεων. Στη δεκαετία
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του ’80, διαπιστώνοντας ότι παρά την αυξανόμενη συμμετοχή των γυναικών στις
ανώτερες σπουδές και στην αγορά εργασίας η θέση τους είναι μειονεκτική,
προτείνει κατάργηση των προκαταλήψεων για τους ρόλους, πίεση για άρση των
εκπαιδευτικών ανισοτήτων, παροχή ευκαιριών κι εναλλακτικών προτύπων και
ενθάρρυνση των παιδιών σε μη παραδοσιακές επιλογές ζωής. Η στρατηγική
βασίζεται σε τρεις παραδοχές: α)προσωπική ολοκλήρωση αγοριών και κοριτσιών, β)
«ίσο» σημαίνει «ίδιο» κι όχι «αντίστοιχο» και γ) «διάκριση» σημαίνει πρακτική ενώ
«ανισότητα» κατάσταση (Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, 1999: 27-28). Η κριτική που του
ασκείται είναι ότι παραβλέπει τις εκάστοτε κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες.
β) Ο Μαρξιστικός φεμινισμός εκδηλώνεται στον ευρωπαϊκό χώρο μετά την
εξάπλωση του καπιταλισμού. Υιοθετεί τον όρο «Πατριαρχία», στην οποία αποδίδει
την αναπαραγωγή των κοινωνικών δομών, όπως το σχολείο. Στοχεύοντας στην
ταξική επανάσταση με τη συνεργασία ανδρών και γυναικών, αρχικά παραβλέπει τον
την περιθωριοποίηση των γυναικών. Το κενό καλύπτει αργότερα η σοσιαλιστική
φεμινιστική θεώρηση, η οποία διατυπώνει ότι στην ηγεμονία της αστικής τάξης που
συντηρεί η Εκπαίδευση προστίθεται και η ανδρική κυριαρχία που οδηγεί στην
υποταγή των γυναικών (Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, 1999: 32). Επικρίνεται, διότι δεν
προτείνει λύσεις και δεν αναγνωρίζει την ατομική παρουσία και προσπάθεια.
γ) Ο Ριζοσπαστικός φεμινισμός εμφανίζεται στην Αμερική, μέσα στα κοινωνικά
κινήματα της Νέας Αριστεράς. Χρησιμοποιεί τον όρο «Πατριαρχία» για ν’ αποδώσει
τη συνολική καταπίεση των γυναικών –ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης- «ξεκινώντας
από το πολύ προσωπικό επίπεδο των σεξουαλικών σχέσεων» (Δεληγιάννη-Κουϊμτζή,
1999: 35). Σήμερα υποστηρίζει ότι, με τη ρητορική των νομικά κατοχυρωμένων
δικαιωμάτων, η καταπίεση υφίσταται συγκαλυμμένα. Στο χώρο της Εκπαίδευσης,
μελετά την παρουσία έμφυλων προτύπων στο «κρυφό αναλυτικό» και προτείνει
αναθεώρηση των Α.Π.. Στους κόλπους του έχουν αναπτυχθεί οι Γυναικείες Σπουδές
για να συγκεντρώσουν ποικιλία αυθεντικής γυναικείας εμπειρίας αλλά και ατόμων
του ανδρικού φύλου που αντιλαμβάνονται την αδικία και δείχνουν διάθεση
συνεργασίας (Bryson, 2005). Κριτική υφίστανται οι ακραίες διαχωριστικές απόψεις.
δ) Η μεταδομική φεμινιστική προσέγγιση αμφισβητεί ότι προϋπάρχουσες δομές
εξηγούν φαινόμενα με μία και μοναδική αλήθεια. Αναφέρεται στην Εκπαίδευση,
όχι ως ένα θεσμό που αναπαράγει την ανισότητα των φύλων αλλά ως λόγους
(discourses) που συνδέονται με το φύλο, μέσα και έξω από το σχολείο (Φρόση,
2005). Στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης και με τη διαπίστωση ότι παρά την
επιτυχημένη και δυναμική πορεία των γυναικών η θέση τους στην αγορά εργασίας
δεν αλλάζει, η σύγχρονη μελέτη στρέφεται στη διερεύνηση των ταυτοτήτων
κοριτσιών και αγοριών, με σκοπό τη βελτίωση των μεταξύ τους σχέσεων.
Η Ιστορία της γυναικείας Εκπαίδευσης είναι γεμάτη από παραδείγματα, όχι μόνο
καθυστερημένης αλλά μερικής και σταδιακής παροχής εκπαιδευτικών προνομίων
στα κορίτσια, στην Ευρώπη κι εντονότερα στη χώρα μας. Αφενός, η βαθιά και
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μακρόχρονη αντίληψη διεθνώς, ότι η Εκπαίδευση ενέχει κινδύνους για τη γυναικεία
φύση (ιδιαίτερα τα Μαθηματικά και οι Θετικές Επιστήμες) και αφετέρου ο
παραδοσιακός συσχετισμός με σφαίρες επιρροής, συντηρούν, αναπαράγουν και
μεταβιβάζουν στερεότυπα από γενιά σε γενιά. Τ’ αγόρια ανατρέφονται στο
κυρίαρχο μοντέλο του «άνδρα-κουβαλητή», ενώ τα κορίτσια σ’ αυτό της «superwoman», προσπαθώντας να ενσωματώνουν στο τρίπτυχο παραδοσιακό μοντέλο
«σύζυγος- μητέρα- νοικοκυρά» νέους ρόλους (Δεληγιάννη-Κουϊμτζή & ΖιώγουΚαραστεργίου, 1998).
Στα μέσα της δεκαετίας του ’80 αναπτύσσονται οι «Ανδρικές Σπουδές» -μία
φιλοφεμινιστική τάση- με αφορμή τη μείωση των σχολικών επιδόσεων των
αγοριών, τα οποία θεωρούνται θύματα της προσπάθειας για την προώθηση της
ισότητας στα σχολεία (Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, 2005). Η διεθνής και ελληνική έρευνα
δείχνει ότι τα κορίτσια έχουν εσωτερικεύσει την ιδεολογία της ισότητας
περισσότερο από ό,τι τ’ αγόρια. Παρότι οι οικογένειες “δύο καριέρων” είναι
γεγονός, αναπτύσσονται δύο διαφορετικοί λόγοι για την οικογένεια, των κοριτσιών
που είναι ο λόγος της “αντίστασης” και των αγοριών που είναι ο λόγος της
“προσαρμογής”(Σακά, 2007). Στο πλαίσιο της παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας τα
σχολεία αντιμετωπίζουν την «κρίση της ανδρικής ταυτότητας», καθώς τα αγόρια,
βιώνοντας τη «νόσο των πτυχίων», προσπαθούν να γαντζωθούν από
παραδοσιακούς ρόλους και ταυτότητες (Arnot, 2006).
Η ευρωπαϊκή πολιτική για την ισότητα των φύλων στην Εκπαίδευση
Η ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική έχει επηρεαστεί σημαντικά από τις
φεμινιστικές κοινωνιολογικές προσεγγίσεις. Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει
εκδώσει μεγάλο αριθμό Οδηγιών και Αποφάσεων για παρεμβάσεις, δηλαδή για
στοχευμένες δράσεις προς την κατεύθυνση της ισότητας. Ο βασικός στόχος
διατυπώνεται σαφώς στην Απόφαση της 9ης Φεβρουαρίου 1976, στην οποία
επισημαίνεται η σύνδεση της Εκπαίδευσης με την οικονομική και κοινωνική ζωή και
τονίζεται η ανάγκη για συγκρότηση ενός δικτύου συνεργασίας, πληροφόρησης και
ανάπτυξης κοινών δράσεων μεταξύ των κρατών-μελών (Γάππα, 2008: 10). Με βάση
το αίτημα «ίσος σημαίνει ίδιος» προτείνονται ίδια εκπαιδευτικά προνόμια σε
αγόρια και κορίτσια και εντάσσεται η πρακτική των Θετικών δράσεων υπέρ των
γυναικών, με σκοπό την ενδυνάμωση των κοριτσιών.
Η φιλοσοφία αυτή διατρέχει τα επίσημα κείμενα της περιόδου 1975-1995 και
οδηγεί στην υλοποίηση τριών Μεσοπρόθεσμων Προγραμμάτων Δράσης: α) το
Πρώτο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα (1982-1985) θέτει το πλαίσιο και ορίζει δέκα
στόχους, β)το Δεύτερο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα (1986-1990) υλοποιεί πρακτικές
Θετικών Δράσεων για τις γυναίκες, κυρίως στη Β’ /θμια Εκπαίδευση και γ)το Τρίτο
Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα (1990-1995), το οποίο συνεχίζει το προηγούμενο και
επιχειρεί τη σύνδεση με την αγορά εργασίας (Γάππα, 2008).
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Μετά τη διαπίστωση ότι η επιτυχημένη ακαδημαϊκή παρουσία των γυναικών δεν
έχει ανάλογη ανταλλάξιμη αξία, η συζήτηση συγκλίνει στο ότι οι μεταρρυθμιστικές
προσπάθειες θα πρέπει να λάβουν υπόψη και τα αγόρια αλλά και στο ότι οι Θετικές
Δράσεις, συνιστώντας διάκριση, οδηγούν τις γυναίκες σε περιθωριοποίηση. Το
Σεπτέμβριο του 1995 στο Συνέδριο του Πεκίνου, το Συμβούλιο της Ευρώπης εισάγει
τον όρο gender mainstreaming που αφορά στην πολιτική της ενσωμάτωσης.
Επιδιώκεται, το ζήτημα ν’ αντιμετωπιστεί πιο ολιστικά, ως ιδέα που διαπνέει όλες
τις εκπαιδευτικές πολιτικές και πρακτικές που βρίσκουν εφαρμογή σε όλους τους
τομείς της ζωής. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη το διαφορετικό βαθμό επίτευξης της
ισότητας στα διάφορα κράτη-μέλη, παρέχεται το δικαίωμα της διπλής στρατηγικής,
δηλαδή, η εφαρμογή των θετικών δράσεων εξακολουθεί να ισχύει ως μεταβατικό
μέτρο για την ομαλότερη προσαρμογή των κρατών που υστερούν στην πολιτική του
gender mainstreaming113. Εμπνέει το Τέταρτο και Πέμπτο Μεσοπρόθεσμο
Πρόγραμμα, το οποίο ονομάζεται Κοινοτικό Στρατηγικό Πλαίσιο (Γάππα, 2008: 15).
Το Μάρτιο του 2000, η Στρατηγική της Λισαβόνας θέτει ως στόχο την πλήρη
αναβάθμιση των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων όλων των βαθμίδων,
μέχρι το 2010 (Κ.Ε.Θ.Ι., 2008: 33). Το Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της
27ης Σεπτεμβρίου 2007,114 προτρέπει για πρώιμη παρέμβαση στην Προσχολική
Εκπαίδευση115 και ενίσχυση της προσπάθειας στην Πρωτοβάθμια116.
Το 2009 χαρακτηρίζεται από τον αντίκτυπο της παγκόσμιας οικονομικής και
χρηματοπιστωτικής κρίσης στην πραγματική οικονομία και στις αγορές εργασίας.
Στο πλαίσιο της σουηδικής προεδρίας, τονίζεται η σημαντική συμβολή που μπορούν
να έχουν οι πολιτικές για την ισότητα στη βιώσιμη ανάπτυξη, την απασχόληση και
κοινωνική ένταξη117. Η θέση αυτή επικαιροποιείται και παγιώνεται στη στρατηγική
«Ευρώπη 2020»118, που δημοσιεύεται το Μάρτιο 2010119. Στην Έκθεση της

113

Η φιλοσοφία και η επίσημη ρητορική μετατοπίζονται, από την προσπάθεια προσαρμογής των
γυναικών στις κυρίαρχες δομές, στην προσπάθεια αλλαγής των δομών ώστε να συμπεριλαμβάνουν
ισότιμα άνδρες και γυναίκες.
114
Αριθμός Ψηφίσματος 2007/2113(INI) για τη «Διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της
ισότητας στο πλαίσιο της πολιτικής για την εκπαίδευση και την κατάρτιση»
115
Άρθρο 9 : «είναι της άποψης ότι η αποτελεσματικότητα και η ισότητα μπορούν να συμπληρωθούν
κατά περίπτωση, αν οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις επικεντρώνονται στα πρώιμα στάδια
εκπαίδευσης»(ο.π.)
116
Άρθρο 27: «ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την ευαισθητοποίηση για την ισότητα των
φύλων μεταξύ των δασκάλων και όσων παρέχουν εκπαίδευση, ώστε να μπορούν να προβάλλουν το
σεβασμό αυτής της αρχής στη νεότερη γενιά» (ο.π.)
117
«Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών : Ισότητα μεταξύ γυναικών
και ανδρών — 2010»
118
Διατυπώνει τρεις Βασικές Προτεραιότητες: Έξυπνη, Βιώσιμη, Χωρίς Αποκλεισμούς Ανάπτυξη, τις
οποίες συνδέει με επτά Εμβληματικές Πρωτοβουλίες: 1) Ένωση της καινοτομίας, 2) Νεολαία σε
κίνηση, 3)Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη, 4) Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους
πόρους, 5) βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης, 6)Ατζέντα για νέες δεξιότητες
και θέσεις εργασίας και 7) Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας (υλικό από το
ομώνυμο σεμινάριο Ε.Κ.Δ.Δ.Α./Ιούνιος 2012)
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Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2010120, παρότι διαπιστώνεται μια θετική τάση,
επισημαίνεται ότι τα επιτεύγματα θα διακινδυνεύσουν, εκτός εάν η κρίση
αποτελέσει ευκαιρία για αλλαγή δομών και πολιτικών εξίσωσης των σχέσεων
(Κ.Ε.Θ.Ι., ο.π.).
Με απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Φεβρουαρίου 2013, το έτος
2014 ορίζεται ως «Ευρωπαϊκό Έτος για την Συμφιλίωση της οικογενειακής και
επαγγελματικής ζωής»121. Στο θέμα αυτό υπάρχει αναφορά ήδη από την Έκθεση
2010122, που προτρέπει στην ενθάρρυνση και υποστήριξη των ανδρών ν’ αναλάβουν
ευθύνες φροντίδας. Αναγνωρίζεται ακόμη και διατυπώνεται ρητά, ότι «Η κατανομή
των οικογενειακών υποχρεώσεων εξακολουθεί να είναι πολύ άνιση εις βάρος των
γυναικών»123. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει, το Ευρωπαϊκό Forum Εργοδοτών124,
όπου μεταξύ άλλων επαναλαμβάνεται η διαπίστωση ότι οι άνδρες προτιμούν να μη
διακινδυνεύσουν το επάγγελμα και την καριέρα τους. Στο τέλος του επετειακού
έτους, με πρωτοβουλία της Ε.Ε., πραγματοποιείται στο Ελσίνκι, στις 28-29
Οκτωβρίου 2014, συνάντηση διαπραγμάτευσης κι ανταλλαγής Καλών Πρακτικών με
θέμα: «Ο ρόλος των ανδρών στην ισότητα των φύλων»125 κατά την οποία
παρουσιάζονται τα προγράμματα της Φινλανδίας, της Αυστρίας και της Ισλανδίας,
με τη συμμετοχή άλλων 13 χωρών126. Στις Βρυξέλλες, στις 10 Δεκεμβρίου 2014,
πραγματοποιείται διάσκεψη με θέμα «Ισότητα των φύλων – η λύση για βιώσιμη,
έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία: Επινόηση εκ νέου του ΕΚΤ;»127.
119

Σύμφωνα με την Επίτροπο Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Πολυγλωσσίας και Νεολαίας κ. Ανδρούλλας
Βασιλείου «Η Εκπαίδευση και Κατάρτιση αποτελούν θεμελιώδες και αναπόσπαστο τμήμα αυτής της
στρατηγικής, καθώς δύο εκ των πέντε κεφαλαιωδών στόχων του Προγράμματος «Ευρώπη 2020»
σχετίζονται με την Εκπαίδευση», στη Μελέτη του Δικτύου ΕΥΡΙΔΙΚΗ (2010): «Διαφορές των Φύλων
στο Εκπαιδευτικό Επίτευγμα: Μελέτη για τα μέτρα που λαμβάνονται και την κατάσταση που
επικρατεί στην Ευρώπη σήμερα».
120
Στην Έκθεση του 2010, έτος αφιερωμένο στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισμού, οι γυναίκες συμπεριλαμβάνονται στις ευάλωτες ομάδες.
121
Η Συνομοσπονδία των Οργανώσεων Οικογένειας της Ε.Ε (COFACE) ανακοινώνει: «Μετά την
υποστήριξη που είχαμε από την Τριμερή Προεδρία(Ιρλανδία, Λιθουανία και Ελλάδα), έχουμε τώρα
την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στέλνοντας έτσι ένα πολύ ισχυρό μήνυμα προς τον
Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους Αρχηγούς των κρατών μελών να ορίσουν το 2014 ως
Ευρωπαϊκό Έτος για την Συμφιλίωση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής».
122
(Έκθεση 2010, σ.20)
123
«Διαφορές των Φύλων στο Εκπαιδευτικό Επίτευγμα: Μελέτη για τα μέτρα που λαμβάνονται και
την κατάσταση που επικρατεί στην Ευρώπη σήμερα»(σ. 19)
124
Το Forum διοργανώνεται στο Ελσίνκι, στις 8-9 Σεπτεμβρίου 2014, από την COFACE και από τη
Φινλανδική Ομοσπονδία Οικογενειακών Οργανώσεων σε συνεργασία με το Φινλανδικό Υπουργείο
Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας. Όπως διαπιστώνεται: «…στις χώρες που παρουσιάζεται
μεγαλύτερη πρόοδος στα θέματα συμφιλίωσης, οι κοινωνικοί εταίροι διαπραγματεύονται πάντα τα
θέματα φύλου». Καταλήγει με την ανακοίνωση για δημιουργία Ευρωπαϊκού Πακέτου Μέτρων.
125
Περιλαμβάνει τρεις ενότητες: α) Ένταξη του φύλου στη βασική πολιτική για την ισότητα (gender
mainstreaming), β) Υποστήριξη των ανδρών στην ανάληψη ευθυνών φροντίδας και γ) Κατάργηση
των διακρίσεων στην Εκπαίδευση και στην επιλογή επαγγέλματος.
126
«Exchanges of good practices on gender equality: the role of men in gender equality»
127
Η Ευρωπαϊκή κοινότητα πρακτικών για την ισότητα των φύλων (GenderCoP) ανέπτυξε ένα
εργαλείο, ΠΡΟΤΥΠΟ (2014-2020), για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν με τον νέο
κανονισμό για το ΕΚΤ. Τα παραδείγματα και οι καλές πρακτικές του έχουν επιλεγεί από 13 χώρες,
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Η εθνική πολιτική για την ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση
Στην Ελλάδα, έως το 1929, στα αγόρια παρέχεται δημόσια Μέση Εκπαίδευση ενώ
στα κορίτσια δυνατότητα Αγωγής σε ιδιωτικά Παρθεναγωγεία128. Οι στόχοι είναι
διαφορετικοί: «Τους μεν παίδας χρηστούς πολίτας, τα δε κοράσια φρόνιμας
δεσποινίδας» (Ζιώγου, 1998). Οι λίγες ελληνίδες κάτοχοι πτυχίων από ευρωπαϊκά
Πανεπιστήμια, που επιστρέφουν στην Ελλάδα, προκαλούν σκεπτικισμό σχετικά με
την αναγκαιότητα και τη δυνατότητα συμμετοχής της γυναίκας στα διάφορα
επαγγέλματα. Διακρίσεις υπάρχουν και στα επόμενα χρόνια, ενώ ελάχιστες
μεταρρυθμιστικές προσπάθειες από τα μέσα του αιώνα παραμένουν σε επίπεδο
νομοσχεδίων.
Το θέμα της μικτής εκπαίδευσης εντάσσεται στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής
μεταρρύθμισης του 1976-1977, που τη χαρακτηρίζει πνεύμα εκδημοκρατισμού και
εκσυγχρονισμού. Ακόμη όμως και η συνταγματική ισότητα που θεσπίζεται το 1975,
δε συμπεριλαμβάνει τον τομέα της Εκπαίδευσης. Η συνεκπαίδευση στη Β’/θμια
Εκπαίδευση θεσπίζεται μετά από μία δεκαετία (Ν.1566/85), διάστημα κατά το
οποίο στην Ε.Ε. αναπτύσσεται ήδη έντονος προβληματισμός για την αναβάθμιση
των πρακτικών. Η τυπική ισότητα πρόσβασης στη γνώση και η αλλαγή στερεότυπων
αναπαραστάσεων στα αναγνωστικά, επιφέρουν ικανοποίηση και εφησυχασμό129.
Έως το 1985, οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται ανήκουν στο φεμινιστικό κίνημα
και σε ερευνητικό-ακαδημαϊκό επίπεδο (Γάππα, 2008: 17). Το 1985 ιδρύεται η Γ.Γ.Ι.
και το 1989 το Κ.Ε.Θ.Ι., που μαζί με Πανεπιστήμια αποτελούν τους κύριους φορείς
ενασχόλησης με το ζήτημα αλλά στο περιθώριο της επίσημης κυβερνητικής
πολιτικής. Στις σχολικές μονάδες, η μόνη αναφορά στο θέμα γίνεται με αφορμή τον
εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας130.
Μόνο μετά το 2000, κατά το διάστημα εφαρμογής του Πέμπτου Μεσοπρόθεσμου
Προγράμματος (gender mainstreaming), το κράτος131 –μέσω του ΥΠ.Ε.Π.Θ.- αρχίζει
εφαρμογή του Προγράμματος Δράσης «Για μια Κοινοτική Στρατηγική Πλαίσιο για
την Ισότητα των φύλων 2001-2006» (Γάππα, 2008: 70). Τα προγράμματα στοχεύουν
στην ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και των μαθητριών/-ών, στην παραγωγή

μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Το ΠΡΟΤΥΠΟ έχουν αναλάβει να εφαρμόσουν τέσσερα κράτη
μέλη: το Βέλγιο (Φλάνδρα), η Σουηδία, η Τσεχική Δημοκρατία , και η Φιλανδία
128
Τα Παρθεναγωγεία παρέχουν διαφορετικό πρόγραμμα σπουδών, κατάλληλο προς τη «γυναικεία
φύση» και ασκούν Αγωγή για την προετοιμασία της καλής «μητέρας-συζύγου-νοικοκυράς».
129
Η έρευνα διαπιστώνει ότι οι διαχωρισμοί παραμένουν και ο Αλ. Δημαράς (Ζιώγου, 1998), το 1995,
σε συνέδριο με θέμα ‘Ισότητα των δύο φύλων’ επισημαίνει ότι: « Δε μετέτρεψαν τα σχολεία μας
σε μικτά, απλώς υποχρέωσαν τα κορίτσια μας να φοιτούν σε σχολεία αρρένων» .
130
π.χ. το με α.π.71/1-3-85 έγγραφο της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης- Επιτροπή Ισότητας των δύο
Φύλων προς τα Γραφεία Εκπαίδευσης, με το οποίο ζητείται η ανάγνωση ενός συνημμένου
μονοσέλιδου κειμένου στους μαθητές την 8-3-85.
131
Με χρηματοδότηση στο πλαίσιο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ και του Γ’ Κοινοτικού Πακέτου στήριξης, για να
υλοποιήσει επιμορφωτικά προγράμματα δράσεων και παρεμβάσεων. Έχει προηγηθεί Κ.Υ.Α. του
ΥΠ.Ε.Π.Θ. και του ΥΠ.ΟΙΚ. για τη συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης.
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εκπαιδευτικού (υποστηρικτικού) υλικού132 και στην ενθάρρυνση των μαθητριών σε
μη παραδοσιακές επιλογές σπουδών (Κ.Ε.Θ.Ι., 2008). Δεν προβλέπεται διάχυσή του
στην Πρωτοβάθμια ενώ και στη Δευτεροβάθμια δεν ακολουθεί αξιολόγηση για την
αποτελεσματικότητά του, καθώς η προκήρυξη δεν έχει προβλέψει σχετική δράση
(ΚΕΘΙ, 2008: σ. 55).
Το διάστημα 2007-2013, η ρητορική που αναπτύσσεται ενσωματώνει τέσσερεις
άξονες (Ανάπτυξη, Ανταγωνιστικότητα, Εκπαίδευση και Απασχόληση), με έμφαση
στην Κοινωνία της Γνώσης και της Καινοτομίας133. Επιλέγεται η πολιτική gender
mainstreaming για να διαμορφώσει ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό σύστημα, όπως
αναφέρεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και διά Βίου Μάθηση» και
στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Κ.Ε.Θ.Ι., 2008). Περιλαμβάνεται στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και αναπτύσσεται σε τρεις
Πυλώνες: α) Βελτίωση, ενίσχυση κι εφαρμογή της Νομοθεσίας, β) εξειδικευμένες
πολιτικές για την ισότητα των φύλων και γ) ένταξη της ισότητας των φύλων στις
δημόσιες πολιτικές gender mainstreaming.
Σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα του 2011 και τον Οδηγό Εφαρμογής134, το
Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. θέτει ως προτεραιότητες τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στη
μόρφωση, την εξάλειψη του αναλφαβητισμού, τη διευκόλυνση των γυναικών στην
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, στη δια βίου μάθηση, καθώς και στην
επιστήμη και τεχνολογία.135 Στην απολογιστική Έκθεση Νοεμβρίου 2009-Ιουνίου
2012 (ΥΠ.ΕΣ & Γ.Γ.Ι.) 136, αναφορικά με τους τρεις πυλώνες, προκύπτει ότι: α) έχει
υποδειχθεί στο Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. η ίση μεταχείριση γυναικών εκπαιδευτικών για την
πλήρωση θέσεων σχολικών συμβούλων (σ.23), β) έχει παραχθεί εκπαιδευτικό υλικό
για την επιμόρφωση του προσωπικού των συμβουλευτικών γραμμών και των
Κέντρων στήριξης κακοποιημένων γυναικών (σ.23-25) και γ) έχει υποδειχτεί η
συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για τον
σχεδιασμό του Έργου ΕΣΠΑ με τίτλο: «Αύξηση του βαθμού κατοχής και χρήσης Η/Υ
από ομάδες γυναικών, για την ενεργή συμμετοχή τους στο σύγχρονο περιβάλλον
ΤΠΕ», «αλλά δεν έγινε δυνατή η ολοκλήρωση του Έργου δεδομένου ότι προέκυψαν
προβλήματα επιλεξιμότητας από το ΕΠ “Ψηφιακή Σύγκλιση”» (σ.52).
Όπως διαπιστώνεται, η νομοθεσία οργανώνεται στη ρητορική της ίσης ευκαιρίας
και ίσης μεταχείρισης. Η αναφορά στο φύλο γίνεται χωρίς να καθορίζεται το
αποτέλεσμα, δηλαδή «δεν περιλαμβάνονται συγκεκριμένες διατάξεις για τον ρόλο
της εκπαίδευσης στην εξάλειψη υπαρχουσών ανισοτήτων στην ευρύτερη κοινωνία»
132

Για Προσχολική, Δημοτική και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με επιμέλεια του Πανεπ. Ιωαννίνων
Το Πρόγραμμα συνδέεται με την επιστημονική κοινότητα και συγκεκριμένα την έρευνα και τις
σπουδές φύλου (gender studies), καθώς επίσης και με την κοινωνία των πολιτών, ώστε να αξιοποιεί
τα αποτελέσματα της επιστημονικής γνώσης στα θέματα φύλου και την εμπειρία των ενεργών
πολιτών(Κ.Ε.Θ.Ι., 2008).
134
«Οδηγός Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες»
135
Στο πλαίσιο αυτό, το Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. θεσμοθετεί το Νέο Σχολείο και ενθαρρύνει την εφαρμογή του
παραχθέντος υποστηρικτικού υλικού, επικεντρώνοντας στη Β΄/θμια Εκπαίδευση.
136
http://www.isotita.gr/var/uploads/POLICIES/APOLOGISTIKI%20EKTHESI%20NOV09-JUNE12.pdf
133
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(σ.47)137 αλλά ούτε διατυπώνεται με σαφήνεια στους στόχους των επιμέρους
Α.Π.138, όπως συμβαίνει σε άλλα εκπαιδευτικά συστήματα139.
ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Ο παραδοσιακός συσχετισμός των φύλων με σφαίρες επιρροής (ιδιωτική /
δημόσια), παρά τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των Κρατών – Μελών της Ε.Ε.,
φαίνεται να διατηρείται και να συντηρεί, ακόμη και σήμερα, τον προβληματισμό
για την επίτευξη ουσιαστικών ισότιμων σχέσεων και τη δυνατότητα συμφιλίωσης
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Η έννοια της «ισότητας των φύλων»
φαίνεται να χρησιμοποιείται συχνά ως μια ρητορική διατύπωση ενώ η έννοια της
«ισότιμης παρουσίας των φύλων» παραμένει ζητούμενο και σχετίζεται άμεσα με
την ειλικρινή βούληση –πολιτική και κοινωνική- για την αλλαγή της συλλογικής
αντίληψης και τον κλονισμό στερεοτύπων. Στην Εκπαίδευση έχει ανατεθεί μεγάλο
μέρος της ευθύνης για την ανάπτυξη πολιτικών και πρακτικών προς την κατεύθυνση
της ισότητας.
Στην Ελλάδα, την απουσία σχετικής εμπειρίας μέχρι το 2000, ακολουθεί μια
συστηματική αλλά περιορισμένη και αποσπασματική προσπάθεια, ενταγμένη σε
επταετές χρηματοδοτούμενο Κοινοτικό Πρόγραμμα, η οποία ολοκληρώνεται χωρίς
αξιολόγηση και χωρίς διάχυση των αποτελεσμάτων. Απευθύνεται σε συγκεκριμένο
ηλικιακό φάσμα μαθητικού πληθυσμού, επιδιώκοντας άμεσα αλλά αμφίβολα
αποτελέσματα κι έκτοτε, σχετικές εκπαιδευτικές δράσεις γίνονται με πρωτοβουλία
εμπνευσμένων εκπαιδευτικών. Κρίνεται αναγκαία η γενίκευση της επιμόρφωσης
των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων σε ζητήματα φύλου, ώστε να
προβληματιστούν, να ευαισθητοποιηθούν και να υποστηριχτούν στο σχεδιασμό και
στην υλοποίηση παρεμβατικών σχολικών προγραμμάτων, προσαρμοσμένων στην
ηλικία των παιδιών της τάξης τους (Μποταΐτη, 2010). Είναι σημαντικό να τονιστεί,
ότι η απουσία οποιασδήποτε σχετικής δομής στο αρμόδιο υπουργείο, έως σήμερα,
δεν ευνοεί την προώθηση της Ισότητας και αφήνει την εντύπωση ότι το ζήτημα
παραμένει σε επίπεδο προθέσεων και εναρμόνισης με τις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις.
Συνιστά πρόκληση για το χώρο της Εκπαίδευσης, όχι μόνο η ενδυνάμωση κι η
ενθάρρυνση των κοριτσιών αλλά και η καλλιέργεια της αντίληψης, ότι υπάρχει
ποικιλία ανδρικών ταυτοτήτων χωρίς αυτό να σημαίνει απόκλιση από την ανδρική
συμπεριφορά (Φρόση, 2005). Αγόρια και κορίτσια καλούνται ν’ ανταποκριθούν σε
κοινές εμπειρίες, γι’ αυτό πρέπει να μπορούν να ζήσουν αρμονικά, ισότιμα και με
ασφάλεια και ν’ αποκτήσουν επίγνωση το ένα για το άλλο. Στο πλαίσιο αυτό, όπως
υποστηρίζει η Kennway «πρέπει να βοηθήσουμε τα κορίτσια, βοηθώντας τ’
αγόρια να βοηθήσουν τον εαυτό τους».
137

Μελέτη του Δικτύου ΕΥΡΙΔΙΚΗ
Στη Σουηδία και στη Νορβηγία, ο συνολικός στόχος της ισότητας δεν αναφέρεται μόνο στην
εκπαιδευτική νομοθεσία αλλά διατυπώνεται ρητά σε όλα τα Αναλυτικά Προγράμματα από την
Προσχολική μέχρι την Ανώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στη Μελέτη του Δικτύου ΕΥΡΙΔΙΚΗ
139
«Action Plan: An Action Plan for Gender Equality in Kindergarten and Basic Education 2008–2010»
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Η διαπολιτισμική προσέγγιση στην ευρωπαϊκή και ελληνική
εκπαιδευτική πολιτική. Μια ιστορική αναδρομή
Παντέρα Μαρία
Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. Μαγνησίας
mdpantera@gmail.com
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Είναι γνωστό ότι οι οικονομικές πολιτικές, κοινωνικές και πολιτισμικές εξελίξεις της
σύγχρονης εποχής συνδέονται μεταξύ τους και έχουν άμεσες επιπτώσεις, οι οποίες
ξεφεύγουν από τα στενά πλαίσια των συνόρων ενός κράτους.. Η εκπαιδευτική
πολιτική μέσα από το πρίσμα της «παγκοσμιοποίησης» αποτελεί θέμα διεθνών
διεργασιών, δεδομένου ότι συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη και προωθεί την
κοινωνική συνοχή στο σύγχρονο κόσμο της «κοινωνίας και της οικονομίας της
γνώσης». Στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί βασιλική πολιτική η
εφαρμογή ζητημάτων που αφορούν στη «δια βίου μάθηση», στο ευρωπαϊκό πλαίσιο
προσόντων, στην ανάπτυξη της ισότητας ευκαιριών κλπ.. Τα ζητήματα αυτά
επιτελούν σημαντικό ρόλο στη χάραξη της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής και
ως εκ τούτου επηρεάζουν σε μεγάλο ποσοστό και την ελληνική εκπαιδευτική
πραγματικότητα. Η παγκοσμιοποίηση και οι εξελίξεις στο πεδίο των κοινωνικών
σχέσεων εξαιτίας της πολυπολιτισμικότητας επέδρασαν ριζικά και στην αλλαγή του
ανθρωπολογικού και κοινωνικού χάρτη της εποχής μας, με βασικούς αποδέκτες την
παιδαγωγική επιστήμη και το εκπαιδευτικό σύστημα.
Εισαγωγή
Κατά τους δύο τελευταίους αιώνες το φαινόμενο της μετανάστευσης έχει
διαμορφώσει το κοινωνικό τοπίο αρκετών χωρών της Ευρώπης . Τα μεγάλα
μεταναστευτικά ρεύματα στην Ευρώπη επηρεάζουν σημαντικά και την οικονομική
ανάπτυξη των κοινωνιών στις χώρες υποδοχής, αλλά και στις χώρες αποστολής των
μεταναστών (Βαρουξή κ.α., 2009).
Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες ο μεγάλος αριθμός παιδιών από οικογένειες
μεταναστών έχει επιπτώσεις και στα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών αυτών. Οι
σημερινές πολυπολιτισμικές κοινωνίες βρίσκονται αντιμέτωπες με μια βασική
πρόκληση όσον αφορά στην οργάνωση των σχέσεων μεταξύ των ντόπιων και των
αλλοδαπών. Η σύγχρονη πρόκληση όμως είναι να υπάρξει μια δημιουργική
αλληλεπίδραση μεταξύ των πολιτισμών τους, ώστε να αποφευχθούν συγκρούσεις
και εντάσεις (Γκόβαρης, 2001).
Η εργασία αυτή στοχεύει να παρουσιάσει μια σφαιρική εικόνα της διαπολιτισμικής
εκπαιδευτικής πρακτικής αρχικά στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και κατ΄ επέκταση στην
ελληνική πραγματικότητα. Ειδικότερα μέσα από την ανάλυση των εννοιών και των
χαρακτηριστικών μιας διαπολιτισμικά προσανατολισμένης εκπαιδευτικής πολιτικής,
θα γίνει αντιληπτό κατά πόσο ενθαρρύνεται ή όχι η διατήρηση των γλωσσικών και
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πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων των πολιτών μιας χώρας. Δεν αποβλέπει στο να
εξαντλήσει το ευρύ εκπαιδευτικό περιεχόμενο της συγκεκριμένης θεματικής, αλλά
προσβλέπει στην ανάδειξη της συνεισφοράς της στην επί ίσοις όροις αντιμετώπιση
των μεταναστών.
Εκπαιδευτική πολιτική: Έννοια του όρου και προϋποθέσεις
Η έννοια της εκπαιδευτικής πολιτικής, το περιεχόμενο και το πεδίο αναφοράς της
έχει υπάρξει αντικείμενο μακροχρόνιων ερευνών και προσεγγίσεων μέσα σε ένα
πλαίσιο, που συνδέεται όχι μόνο με το «χαρακτήρα της εκπαίδευσης» αλλά και με
το «ρόλο του κράτους όσον αφορά τη σχέση του με τους εκπαιδευτικούς θεσμούς»
(Ζαμπέτα, 1994).
Ο όρος «εκπαιδευτική πολιτική» εμπεριέχει ένα σύνολο από επιλογές, ενέργειες και
μέσα, που πραγματοποιούνται και χρησιμοποιούνται σε ένα κράτος, ώστε να
πετύχει τους εκπαιδευτικούς στόχους, που έχει θέσει. Αποτελεί ένα γενικό σχέδιο
δράσης εκπαιδευτικής υφής και κατά κάποιο τρόπο εκφράζει τη μέθοδο με την
οποία η διοίκηση αντιμετωπίζει τα διάφορα θέματα της εκπαίδευσης (Σαΐτης,
2008).
Ένα εκπαιδευτικό σύστημα λειτουργεί αποτελεσματικά, όταν στηρίζεται σε μια
καλά διατυπωμένη εκπαιδευτική πολιτική. Η τελική διαμόρφωση όμως του
εκπαιδευτικού προσανατολισμού μιας σύγχρονης δημοκρατικής κοινωνίας
επηρεάζεται εκτός από τις διακηρυγμένες θέσεις της Πολιτείας και από άλλους
παράγοντες, όπως ο πολιτικός, ο οικονομικός, ο κοινωνικο-πολιτισμικός κ.ά.
Οι αποφάσεις που θα ληφθούν ώστε να επιτευχθεί ικανοποιητικό έργο, πρέπει να
υπαγορεύονται από αντικειμενικά κριτήρια και να συμμετέχουν όλοι οι
ενδιαφερόμενοι παράγοντες.
Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική: Δομή, περιεχόμενο, στόχοι, κατευθύνσεις
Η συγκρότηση μιας εκπαιδευτικής πολιτικής στο πλαίσιο του συνόλου και της
αντιπροσωπευτικότητας των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί μια
διαδικασία που εξελίσσεται με αργούς ρυθμούς, ασυνέχειες αλλά και ποιοτικά
άλματα στην πορεία του χρόνου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας σύνθετος,
πολύπλοκος και διαρκώς εξελισσόμενος υπερεθνικός σχηματισμός. Αυτό πρακτικά
σημαίνει ότι περιγράφουμε μια εκπαιδευτική πολιτική η οποία εξελίσσεται
σταδιακά στο πλαίσιο μιας ενωτικής διαδικασίας με αλλεπάλληλες επιβραδύνσεις
και επιταχύνσεις, συγκρούσεις και συναινέσεις σε σχέση με τις γενικότερες εξελίξεις
των προσανατολισμών της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Σύμφωνα με τους Σταμέλο
και Βασιλόπουλο (2004) διακρίνονται τρεις περίοδοι διαμόρφωσης Ευρωπαϊκής
Εκπαιδευτικής Πολιτικής: 1957-1976, 1976-1992, και 1993 έως σήμερα. Σύμφωνα
με τον Πασιά (2006), ο οποίος με κεντρικό σημείο αναφοράς τη Συνθήκη του
Μάαστριχ και τη Στρατηγική της Λισσαβόνας, διακρίνει και αυτός τρεις βασικές
περιόδους: 1957 έως 1992, 1993 έως 1999 και 2000 έως σήμερα. Οι Dewe & Weber
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(2007) λαμβάνοντας υπόψη τις τομές στους προσανατολισμούς της Ένωσης και τις
αλλαγές που σηματοδότησαν το ρόλο της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης διακρίνει ως
εξής: α) Εκπαίδευση για την Οικονομία (1957-1985), β) Ευρώπη των Πολιτών (19861992), γ) Εδραίωση της εσωτερικής αγοράς (1993 έως 2000) και δ) Η στρατηγική της
Λισσαβόνας (2000 έως σήμερα).
Μια ερμηνεία της κατάστασης αυτής αποτελεί το γεγονός ότι κάθε χώρα-μέλος έχει
διαφορετική ιστορία, πολιτισμό και ως εκ τούτου μια κοινή εκπαιδευτική πολιτική
έχει επίσης να αντιμετωπίσει και τη δυσκολία σύνθεσης των διαφορετικοτήτων
εξαιτίας του γεγονότος ότι ασκείται πολιτική υπό διαφορετικές κοινωνικές και
οικονομικές συνθήκες.
Σταθμός στην εξέλιξη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης αποτελεί η Συνθήκη του
Μάαστριχ, το 1992 με την οποία ολοκληρώθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύγχρονος
θεσμός, καθώς στο νέο περιβάλλον που δημιουργήθηκε η σημασία της
εκπαίδευσης αναβαθμίζεται και αναγνωρίζεται ως επίσημος τομέας άσκησης
πολιτικής της ‘Ένωσης. Έτσι λοιπόν η εκπαιδευτική πολιτική η οποία εφαρμόζεται
στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο κοινωνικό περιβάλλον συνδέεται με τις έννοιες
της απασχολησιμότητας, της οικονομικής ανάπτυξης και της ευρωπαϊκής
διάστασης, με στόχο να αμβλύνει τις κοινωνικές ανισότητες και τον κοινωνικό
αποκλεισμό.
Διαπολιτισμική διάσταση της Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής πολιτικής
Οι μεταναστευτικές πιέσεις ατόμων από τρίτες χώρες απασχολεί την Ευρωπαϊκή
Ένωση ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του ’80. Τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. θέτουν ως
ζήτημα άμεσης προτεραιότητας τη ρύθμιση θεμάτων που έχουν σχέση με την
παραμονή των ατόμων αυτών εντός των συνόρων της. Η προβληματική αυτή της
μεταναστευτικής κινητικότητας οδηγεί στην υπογραφή της Συνθήκης του Σέγκεν το
1985 αρχικά από πέντε χώρες (Ολλανδία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Γερμανία και
Γαλλία) και στη συνέχεια υιοθετείται επίσημα από όλα τα μέλη-κράτη της Ε.Ε. στη
Σύνοδο Κορυφής του Άμστερνταμ το 1997 (Τζωρτζοπούλου και Κοτζαμάνη, 2008).
Σταδιακά λοιπόν υιοθετείται μια προσέγγιση της διαχείρισης της μετανάστευσης, η
οποία κινείται στους άξονες που αφορούν στην αναγκαιότητα της ανάπτυξης
ειδικών πολιτικών ένταξης του μεταναστευτικού πληθυσμού με στόχο την
αμερόληπτη και ισότιμη αντιμετώπιση των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν
νόμιμα σε χώρα-μέλος της Ε.Ε.. Στην ατζέντα των αρχών της διαπολιτισμικής
ευρωπαϊκής προσέγγισης περιλαμβάνονται συντονιστικές δράσεις, που αφορούν
στην πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού, του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και
στο σεβασμό της διαφοράς. Αρχικά εφαρμόστηκαν μοντέλα εκπαίδευσης, τα οποία
προωθούσαν την ενσωμάτωση, δηλαδή την αφομοίωση με παράλληλη διδασκαλία
της μητρικής γλώσσας των αλλοδαπών μαθητών ώστε να σε μια ενδεχόμενη
παλιννόστηση τους να επανενταχθούν στο εκπαιδευτικό και κοινωνικό-πολιτισμικό
σύστημα της χώρας προέλευσης ( Δαμανάκης, 1997α).
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Το εκπαιδευτικό σύστημα αρχικά εκδήλωνε έντονες αφομοιωτικές και
«συμμορφωτικές» πιέσεις. Το αφομοιωτικό μοντέλο κυριάρχησε μέχρι τα μέσα της
δεκαετίας του ’60 με κυριότερο χαρακτηριστικό την «ανυπαρξία των
εθνοπολιτισμικών χαρακτηριστικών» του μεταναστευτικού πληθυσμού και την
ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με αποδοχή των προτύπων της
κοινωνίας υποδοχής, σύμφωνα με τον Gordon (1964), όπως αναφέρεται στο
Μάρκου (1996α)
Η επιλογή όμως αυτής της εκπαιδευτικής πολιτικής υπήρξε λανθασμένη, γιατί δεν
είχαν διαμορφωθεί κατάλληλες συνθήκες για την ομαλή ένταξη των αλλοδαπών
μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας υποδοχής, με αποτέλεσμα το
ποσοστό της σχολικής αποτυχίας να είναι αρκετά υψηλό. Για την αντιμετώπιση του
φαινομένου εφαρμόστηκε μία γλωσσική πολιτική με τιμήματα ενισχυτικής
διδασκαλίας στη χώρα υποδοχής και με παράλληλη διδασκαλία της μητρικής
γλώσσας των αλλοδαπών μαθητών (Μάρκου, 1995β).
Η αποτυχία των εκπαιδευτικών μέτρων που είχαν εφαρμοστεί αρχικά με στόχο την
ομαλή πολιτισμική ενσωμάτωση των αλλοδαπών μαθητών οδήγησε τα ευρωπαϊκά
κράτη στην αναζήτηση παιδαγωγικών λύσεων με διαφορετική οπτική αντίληψη. Η
πολυπολιτισμική προσέγγιση, δηλαδή η προσπάθεια για διασφάλιση και προώθηση
ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών για τα παιδιά των μεταναστών στο εκπαιδευτικό
σύστημα των χωρών υποδοχής, ήταν η απάντηση στο ζήτημα της συνεχιζόμενης
σχολικής αποτυχίας (Μάππα, 1998).
Η διαπολιτισμική παιδαγωγική προσέγγιση χαρακτηρίζει τη δεκαετία του 1980, με
θερμούς υποστηρικτές στο Συμβούλιο της Ευρώπης,γεγονός που συνέβαλε
σημαντικά στη διάδοση της διαπολιτισμικής ιδέας στην εκπαίδευση, δεδομένου ότι
ο αριθμός των παιδιών των μεταναστών στο σχολικό πληθυσμό κρατών-μελών της
Ε.Ε. συνεχώς αυξανόταν. Χαρακτηριστικό της διαπολιτισμικής προσέγγισης αποτελεί
η ιδέα ότι κάθε πολιτισμός είναι διαφορετικός και πρέπει να γίνεται σεβαστός με
απώτερο στόχο η πολυπολιτισμικότητα των κοινωνιών να προωθεί την
αλληλεπίδραση των πολιτισμικών στοιχείων των εθνικών-μεταναστευτικών ομάδων
με τα πολιτισμικά στοιχεία της κυρίαρχης ομάδας διαμορφώνοντας έτσι την έννοια
της διαπολιτισμικότητας (Μπερερής και Ίκκου, 2000).
Κατά τον Μ. Νικητάκη (1997) στα περισσότερα κράτη-μέλη της Ευρώπης η έννοια
της διαπολιτισμικής εκπαιδευτικής και διδακτικής πρακτικής εφαρμόστηκε
προοδευτικά. Ο όρος της διαπολιτισμικής προσέγγισης λειτούργησε
αποτελεσματικά με την έννοια ότι καθόρισε το πλαίσιο και τον τρόπο της
εφαρμογής των μεθόδων της συγκεκριμένης αυτής παιδαγωγικής πρακτικής,
σύμφωνα με την οποία το σύνολο των μαθητών μιας σχολικής μονάδας
αλληλεπιδρά στις διαπροσωπικές του σχέσεις με όρους αμοιβαίου σεβασμού και
κατανόησης ανεξάρτητα από γλωσσική, εθνική ή θρησκευτική καταγωγή.
Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι ο όρος ένταξη, που είχε χρησιμοποιηθεί
αρχικά μπορεί να ερμηνευτεί και ως ενσωμάτωση, αφομοίωση, προσαρμογή στο
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κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο της χώρας υποδοχής, γεγονός που παραπέμπει με
αρνητικό πρόσημο στην ιδέα της υπεροχής του πολιτισμού της κυρίαρχης ομάδας.
Έχοντας ως αναφορά αυτή τη νοηματοδότηση στην πρακτική της διαχείρισης του
πολιτισμικού κεφαλαίου των υπολοίπων εθνικών ή/και μεταναστευτικών ομάδων η
πολιτισμική τους παρουσία παραγκωνίζεται, με συνέπεια την απώλεια της εθνικής
και πολιτισμικής τους ταυτότητας. Για να ανατραπεί αυτό το δεδομένο της λογικής
της ενσωμάτωσης το Συμβούλιο της Ευρώπης προτείνει το ερευνητικό πρόγραμμα
Νο 7 για την εκπαίδευση και την πολιτισμική ανάπτυξη των μεταναστών, το οποίο
εφαρμόστηκε από το 1980 έως το 1985 (Μάρκου, 1989).
Το πρόγραμμα αυτό υιοθετείται και εφαρμόζεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης
με την προοπτική όχι του μοντέλου «ένταξη» που εφαρμόστηκε αρχικά αλλά με
στοχοθεσία μοντέλου διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, το οποίο αποβλέπει στην
προετοιμασία όλων των νέων για την προσωπική τους ανάπτυξή και την πρόοδό
τους μέσα σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία (Μάρκου, 1995α).
Σύμφωνα με τον Hohmann (1989): Η συνάντηση και αλληλεπίδραση των
πολιτισμών που εκπροσωπούνται σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία είναι ο πρώτος
θεμελιώδης στόχος της διαπολιτισμικής αγωγής και εκπαίδευσης. Ο δεύτερος
στόχος είναι η άρση των εμποδίων που παρεμβάλλονται στη συνάντηση και
αλληλεπίδραση των πολιτισμών. Και ο τρίτος είναι «οι πολιτισμικές ανταλλαγές» και
ο «πολιτισμικός εμπλουτισμός». (Μ .Δαμανάκης: Η πρόσληψη της Διαπολιτισμικής
Προσέγγισης στην Ελλάδα. www.ediamme.edc.uoc.gr/download.php)
Ο διαπολιτισμικός προσανατολισμός της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής
Την τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα η παρουσία σχεδόν ενάμιση εκατομμυρίου
μεταναστών (πάνω από το 1/10 του πληθυσμού) στον ελλαδικό χώρο, είχε σαν
αποτέλεσμα να βρεθεί η ελληνική κοινωνία αντιμέτωπη με ζητήματα που
αφορούσαν στην ένταξή τους. Οι πρόσφατοι μετανάστες, σύμφωνα με στοιχεία που
παραθέτει ο Π. Νούτσος σε άρθρο του στην Εφημερίδα «Το Βήμα» αποτελούν το 5%
του συνολικού πληθυσμού της χώρας μας, το 9% του ενεργού πληθυσμού και το
20% της μισθωτής εργασίας. Σύμφωνα με στοιχεία του ΙΜΕΠΟ (Ινστιτούτο
Μεταναστευτικής Πολιτικής) οι αλλοδαποί μαθητές αποτελούν περίπου το 13% του
συνολικού αριθμού των μαθητών ολόκληρης της χώρας, με το αλβανικό στοιχείο να
κυριαρχεί αριθμητικά. (16) (16) Σύμφωνα με έρευνα του ΟΟΣΑ σήμερα υπάρχει
μεγαλύτερη αναλογία μεταναστών στα σχολεία των χωρών του ΟΟΣΑ από ό,τι 10
χρόνια πριν. Την τελευταία δεκαετία δε στον ελλαδικό χώρο αυξήθηκε το ποσοστό
των μαθητών που προέρχεται από οικογένειες μεταναστών, ξεπερνώντας σήμερα
το 10%.
Ένας από τους στόχους της εκπαιδευτικής πολιτικής της χώρας μας είναι η ομαλή
ένταξη όλων των παιδιών στο εκπαιδευτικό σύστημα και στην ελληνική κοινωνία,
δίνοντας έμφαση στην υλοποίηση και εφαρμογή των διαπολιτισμικών αρχών. Οι
διαπολιτισμικές αξίες έχουν ως σημείο αναφοράς την αντιμετώπιση των
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πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων των ατόμων προτάσσοντας το σεβασμό στη
διαφορετικότητά τους.. ‘Ένα ενδεικτικό παράδειγμα είναι οι δίγλωσσοι μαθητές, οι
οποίοι αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες και προβλήματα στο σχολείο, όχι
μόνο σε σχέση με τη σχολική τους επίδοση, αλλά και στο επίπεδο της ομαλής
κοινωνικοποίησης τους και της δημιουργίας σχέσεων συνεργασίας και κατανόησης.
Το σύγχρονο σχολείο καλείται να αντιμετωπίσει με μια διαφορετική οπτική τη
μέθοδο της παιδαγωγικής και εκπαιδευτικής του διαδικασίας. Οι κοινωνικόπολιτισμικές διαφορές του μαθητικού της πληθυσμού ενώ στην παραδοσιακή
εκπαιδευτική αντίληψη αντιμετωπίζονταν μέσα από διδακτικούς χειρισμούς με
στόχο την ελάττωση τους ή την απαλοιφή τους, σήμερα εκλαμβάνονται ως
διδακτική πρόκληση αξιοποίησης τους από τον εκπαιδευτικό. Αυτό πρακτικά
σημαίνει ότι ο εκπαιδευτικός με την καθημερινή του διδακτική πρακτική στην
αίθουσα διδασκαλίας καλείται να προσφέρει ευκαιρίες για εμπλουτισμό της
διδασκαλίας με τέτοιο τρόπο, που θα επιτρέψει στους μαθητές να
αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους, να αναδείξουν τη μοναδικότητα τους και να
ερμηνεύσουν με ποικίλους τρόπους το περιεχόμενο του σχολικού μαθήματος.
(Κεσίδου, 2004).
Αν θέλουμε να ανατρέξουμε στις διδακτικές προσεγγίσεις που εφαρμόστηκαν στη
διάρκεια όλων αυτών των χρόνων δηλαδή από τις αρχές του 1990 και ύστερα θα
μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι υλοποιήθηκαν ως εξής :
ü Με πρόσθετη διδακτική στήριξη από το ελληνικό σχολείο στα παιδιά με
γλωσσικές ή άλλου είδους δυσκολίες στη μάθηση
ü Με παραγωγή ειδικού εκπαιδευτικού υλικού με αποδέκτες συγκεκριμένες
κατηγορίες μαθητών, οι οποίοι χαρακτηρίζονται με μαθησιακή, πολιτισμική και
γλωσσική διαφορετικότητα. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ειδικά προγράμματα που
εφαρμόστηκαν για τα παιδιά της μουσουλμανικής μειονότητας, όπως επίσης για τα
Ρομά και τα παιδιά των παλιννοστούντων.
ü Με ίδρυση και λειτουργία ειδικών σχολείων, τα οποία ονομάστηκαν
«Διαπολιτισμικά Σχολεία» και φοιτούν δίγλωσσοι μαθητές.
ü Με παροχή πρόσθετης ενισχυτικής διδασκαλίας σε σχολεία με μεγάλο αριθμό
δίγλωσσων μαθητών. Η πρακτική αυτή εισήχθη στην ελληνική εκπαίδευση
προκειμένου να ενισχυθεί η σχολική επιτυχία αυτών των παιδιών. Η ενισχυτική
διδασκαλία περιλαμβάνει διδακτική πρακτική με έμφαση στη γλωσσική
αποκωδικοποίηση της Νέας Ελληνικής και επιλέγεται ένας μικρός αριθμός
μαθητών, οι οποίοι παρακολουθούν παράλληλα με την τάξη τους τη διδασκαλία
του Λεξιλογίου, των γλωσσικών δομών, του προφορικού και του γραπτού λόγου.
Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι η προσπάθεια εισαγωγής κάθε είδους
αλλαγών στο εκπαιδευτικό σύστημα μιας χώρας και κατ’ επέκταση στις σχολικές
της μονάδες διερευνάται στη διεθνή βιβλιογραφία ως εισαγωγή καινοτομιών οι
οποίες δεν είναι εύκολο να εφαρμοστούν με ευελιξία και είναι απαραίτητο να
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δομηθούν σταδιακά ή με διαφορετική μεθοδολογία από σχολική μονάδα σε
σχολική μονάδα, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες τους (Fullan, 1991).
Ανατρέχοντας στο παρελθόν και στις εκπαιδευτικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν
αρχικά, εντοπίζουμε τη λογική του «διαχωρισμού και της αφομοίωσης» σε κάθε
επίπεδο της εκπαιδευτικής υποδομής (αναλυτικά προγράμματα, σχολικά εγχειρίδια,
διδακτικό υλικό, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, διδακτική μεθοδολογία και
παιδαγωγικές πρακτικές κ.ά.).
Εφαρμόστηκαν δηλαδή ποικιλία μέτρων αποσπασματικά και απομονωμένα τα
οποία δεν βελτίωσαν την κατάσταση του περιθωριοποιημένου τμήματος του
μαθητικού πληθυσμού των ελληνικών σχολείων.
Το 1996 όμως ψηφίζεται ό Νόμος 2413, ο οποίος συγκεκριμενοποιεί το πλαίσιο της
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης καλύπτοντας έτσι την αδυναμία της ελληνικής
εκπαιδευτικής πολιτικής να αντιμετωπίσει τη διαφορετική σύνθεση του μαθητικού
πληθυσμού. Τίθεται λοιπόν τώρα το θεσμικό πλαίσιο για την εκπαίδευση των
ατόμων με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες που φοιτούν στο ελληνικό σχολείο και
ταυτόχρονα επιλέγεται η διαπολιτισμική προσέγγιση ως η επίσημη εκπαιδευτική
πολιτική σε θέματα εκπαίδευσης του μαθητικού πληθυσμού που προέρχεται από
εθνοπολιτισμικές μειονοτικές ομάδες.
Επιδιώκεται δηλαδή με αυτό τον τρόπο η εφαρμογή και η διάχυση της
διαπολιτισμικής προσέγγισης. Το «Διαπολιτισμικό Σχολείο» και οι παιδαγωγικές
αρχές του παρεμβαίνουν διορθωτικά στην εκπαιδευτική ανισότητα, εφαρμόζοντας
τον πολιτισμικό αυτοπροσδιορισμό του και δίνοντας σημαντικές και
αποτελεσματικές απαντήσεις σε προβλήματα εθνοπολιτισμικών συγκρούσεων.
Προάγει και επεξεργάζεται εναλλακτικές λύσεις για το φαινόμενο της
πολυπολιτισμικότητας στοχεύοντας παράλληλα στην κοινωνική παραγωγή και
αναπαραγωγή της γνώσης. Κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού και της οργάνωσης
του εκπαιδευτικού πλαισίου του Διαπολιτισμικού σχολείου προτάσσεται η
διασφάλιση της αποτελεσματικότητάς του ως προς τους στόχους που έχουν τεθεί
(Κανακίδου και Παπαγιάννη, 1994).
Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών
Με τη θεσμοθέτηση και εφαρμογή του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου
Προγραμμάτων Σπουδών για πρώτη φορά τα Προγράμματα Σπουδών του ελληνικού
κράτους λαμβάνουν υπόψη τους τις ανάγκες των μαθητών με πολιτισμικές
ιδιαιτερότητες (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2001).
Οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα μέσα από δράσεις αναθεώρησης και
αναδιάρθρωσης του περιεχομένου να το προσεγγίσουν διαθεματικά, να
αντιμετωπίσουν τα κείμενα των σχολικών εγχειριδίων με διαφορετική οπτική, να
παράξουν ειδικό βοηθητικό διδακτικό υλικό, να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικές
πηγές, να εισάγουν διδακτικές καινοτομίες με νέες μεθοδολογικές παρεμβάσεις και
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να καταστήσουν την εκπαιδευτική διαδικασία προσβάσιμη για τους μαθητές των
εθνοπολιτισμικών ομάδων και όχι μόνο.
Σχολικά εγχειρίδια και διαπολιτισμικότητα
Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη συμβολή του σχολικού βιβλίου στην
εκπαιδευτική διαδικασία. Εκτός του ότι αποτελεί εργαλείο μετάδοσης γνώσεων,
καλλιεργεί επίσης στάσεις , μεταβιβάζει αξίες και πρότυπα συμπεριφοράς στους
μαθητές. Η συμπεριφορά ενός ατόμου επηρεάζεται από αυτά τα στοιχεία, τα οποία
καθορίζουν τις σχέσεις του και διαμορφώνουν την εθνική και πολιτισμική του
ταυτότητα. Σε χώρες που μεταβάλλονται οι κοινωνικές, οι οικονομικές και οι
πολιτικές αξίες ανακατατάσσονται ή αλλάζουν και οι αξίες των σχολικών βιβλίων.
Τα σχολικά εγχειρίδια του Νέου Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών έχουν έντονο
το στοιχείο του διαπολιτισμικού προσανατολισμού με στόχο την αποτροπή της
επικράτησης ενός μονοδιάστατου πολιτισμικού μοντέλου και αποδυνάμωσης των
ξενοφοβικών και ρατσιστικών τάσεων και συμπεριφορών.
Αρκετά κεφάλαια των σχολικών εγχειριδίων του Δημοτικού σχολείου περιέχουν
δυνατότητες δημιουργίας διαπολιτισμικού περιβάλλοντος μάθησης, όπως π.χ.
αναγνώριση και διάκριση των πολιτισμικών ομοιοτήτων ή των διαφορών,
οικοδόμηση γνώσεων που σχετίζονται με την ιστορική διάσταση της
πολυπολιτισμικότητας στην πατρίδα μας και ούτω καθεξής.
Τελικά τα σχολικά εγχειρίδια παρέχουν πλήθος ευκαιριών ανάπτυξης της
διαπολιτισμικής ικανότητας και συμβάλλουν στην διαμόρφωση ενός μοντέλου που
υπερβαίνει τη λογική του απόλυτου και ιδεολογικά φορτισμένου διαχωρισμού του
«εγώ» από τον « άλλο». Στο ελληνικό Δημοτικό σχολείο είναι σαφές ότι όταν
κατανοούνται οι «οικουμενικές» και «πανανθρώπινες» αξίες, οι μαθητές
εκδηλώνουν ενδιαφέρον για ηθικά ζητήματα και συνειδητοποιούν ηθικούς κώδικες.
Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
Στην επιστημονική κοινότητα έχει επισημανθεί η αναγκαιότητα της διαπολιτισμικής
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη από το
Ι.Π.Ε.Μ. – Δ.Ο.Ε. με επιστημονικό υπεύθυνο τον Γ. Νικολάου το 2002 τα
Παιδαγωγικά Τμήματα των Πανεπιστημίων, τα προγράμματα εξομοίωσης των
Πανεπιστημίων, όπως και τα επιμορφωτικά προγράμματα των Π.Ε.Κ. αναλύουν τις
βασικές αρχές της Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και εξετάζουν τη διδακτική
εφαρμογή της μεθοδολογίας της σε περιβάλλοντα πολυπολιτισμικών τάξεων.
Σε αρκετά μεταπτυχιακά προγράμματα (Π.Τ.Δ.Ε., Φιλοσοφικές Σχολές, Πάντειο
Πανεπιστήμιο κ.ά.) περιλαμβάνεται στα προγράμματα σπουδών τους η
διαπολιτισμική θεωρία της εκπαίδευσης καθώς και η πρακτική της μεθοδολογία
(Ι.Π.Ε.Μ.-Δ.Ο.Ε., 2003) .
Η επιμορφωτική διαδικασία ενεργοποιεί τους εκπαιδευτικούς και τους βοηθά να
κατανοήσουν ζητήματα που αφορούν στη γλώσσα και να διαχειριστούν
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αποτελεσματικότερα τυχόν δυσκολίες που δημιουργούνται στις διαπροσωπικές
σχέσεις και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μαθητών τους.
Είναι γεγονός ότι εκπαιδευτικοί, που έχουν παρακολουθήσει επιμορφωτικά
προγράμματα διαπολιτισμικού περιεχομένου εμφανίζονται να είναι περισσότερο
δεκτικοί ως προς την υιοθέτηση νέων διδακτικών μεθόδων, τα οποία είναι
προσαρμοσμένα σε σύγχρονα δεδομένα.
Το 2002 ψηφίστηκε ο νόμος 2986/2002 για την «Οργάνωση των περιφερειακών
υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας» και στον οποίο γίνεται
αναφορά η ίδρυση του Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ) ως
Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Ο Οργανισμός αυτός ανέλαβε τον σχεδιασμό
της επιμορφωτικής πολιτικής, τον συντονισμό και την κατάρτιση των
επιμορφωτικών προγραμμάτων, όπως επίσης και τη διαχείριση των πόρων για την
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (ΦΕΚ 24/13-2-2002, Νόμος 2986/2002 άρθρο 6
παράγραφος 2)
Σε αναφορά για το θέμα της Διαχείρισης της πολυπολιτισμικότητας στο σχολείο και
σε έρευνα που είχε ανατεθεί από τον Οργανισμό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στο
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Eρευνών (oepek-meleth-11) ένα από τα ευρήματα ήταν
ότι οι διαπολιτισμικά επιμορφωμένοι εκπαιδευτικοί είναι «καλύτερα
προετοιμασμένοι να προσεγγίσουν την πολιτισμική ετερότητα ως στοιχείο που
εμπλουτίζει το διδακτικό έργο και καταπολεμά την αναπαραγωγή στερεοτύπων».
Στην ανωτέρω έρευνα επίσης αναφέρεται ότι η πλειονότητα των εκπαιδευτικών
δίνει έμφαση στις θετικές όψεις της πολυπολιτισμικότητας και η επιμορφωτική τους
εμπειρία συνέβαλε στην ανάπτυξη των παιδαγωγικών τους δεξιοτήτων τους, όπως
επίσης και στην ενδυνάμωση του ρόλου τους.
Συμπεράσματα – Προτάσεις
Η διαπολιτισμική προσέγγιση στην εκπαιδευτική πολιτική είναι αναγκαίο να
επεκταθεί με λήψη μέτρων που θα προωθήσουν και θα βελτιώσουν τους στόχους
και τους σκοπούς της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Συμφωνούμε με την άποψη
του Μπουζάκη (1989), ο οποίος προτείνει τη διαμόρφωση ενός «οικουμενικού,
εκπαιδευτικού» φορέα με δυναμικό σύστημα αξιών, το οποίο θα μπορέσει να
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και τις προκλήσεις της πολυπολιτισμικής και
πολυδύναμης κοινωνίας (Μπουζάκης, 1989).
Προτείνεται η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών να έχει το χαρακτήρα της
εισαγωγικής περιφερειακής επιμόρφωσης κυρίως των εκπαιδευτικών των Τάξεων
Υποδοχής. Απαραίτητη κρίνεται η εφαρμογή της ενδοσχολικής επιμόρφωσης,
εφόσον έχει διαπιστωθεί από έρευνες, ότι οι εκπαιδευτικοί προτιμούν η
επιμόρφωσή τους να πραγματοποιείται στις σχολικές μονάδες που υπηρετούν.
Η διαδικασία αυτή θα ικανοποιεί την αναγκαιότητα και τις ιδιαιτερότητες της
επιμορφωτικής διαδικασίας των εκπαιδευτικών σχετικά με θέματα που αφορούν
στον τρόπο διαχείρισης του διδακτικού διαπολιτισμικού υλικού. Το σημερινό
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σύγχρονο σχολείο πρέπει να είναι ανοιχτό στην κοινωνία και να ενισχύει τις σχέσεις
μεταξύ των εκπαιδευτικών, τους γονέων των αλλόγλωσσων μαθητών και της
τοπικής κοινωνίας (Μίλεση και Πασχαλιώρη, 2003).
Σύμφωνα με τη Ζησιμοπούλου (2001) για να αποτραπεί η διάρρηξη της ενότητας
και της συνοχής μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας αυτή οφείλει να προστατεύει
τους πολίτες της παρέχοντάς τους ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση και στην αγορά
εργασίας. Στην οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική ζωή μιας χώρας έχουν
δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι πολίτες (Ζησιμοπούλου, 2001).
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Η εφαρμογή της εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής σε ένα
αποκεντρωτικό ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
Σιμιτζή-Δέλλα Ελευθερία
Σχολική Σύμβουλος 20ης Περιφέρειας Π. Α. Ηρακλείου
elsidella@gmail.com
Περίληψη
Η εκπαιδευτική μονάδα θεωρείται διεθνώς σημαντικός φορέας για την άσκηση και
την διαμόρφωση της εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Αποδέχεται και
εφαρμόζει την κεντρική εκπαιδευτική πολιτική και παράλληλα διαμορφώνει
εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική στο πλαίσιο της κεντρικής πολιτικής για την
αντιμετώπιση ιδιαίτερων αναγκών του σχολείου και την σύνδεσή του με την τοπική
κοινωνία. Για να μπορέσει η εκπαιδευτική μονάδα να αντεπεξέλθει στον διττό της
ρόλο, ως φορέας τόσο άσκησης όσο και διαμόρφωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής,
απαιτείται μία εκ νέου οργάνωση ολόκληρου του εκπαιδευτικού συστήματος,
δίνοντας λιγότερη έμφαση σε οργανωτικά, γραφειοκρατικά σχήματα και τονίζοντας
την ουσιαστική συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων.
Στην παρούσα εισήγηση θα δούμε αναλυτικά πως συμβάλλει η εκπαιδευτική
μονάδα στην αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς αναλαμβάνει
πρωτοβουλίες στην λήψη αποφάσεων, συνεργάζεται με φορείς, όπως η
κυβέρνηση, οι θεσμικοί σύμβουλοι, η ακαδημαϊκή κοινότητα, τοπική κοινωνία.
Επιπλέον η αλλαγή της ιεραρχικής δομής στην διοίκηση της εκπαίδευσης οδηγεί
σε ένα αποκεντρωτικό σύστημα εκπαίδευσης.
Κρίνεται, λοιπόν, επιτακτική η ανάγκη διαμόρφωσης εσωτερικής εκπαιδευτικής
πολιτικής, ώστε η εκπαιδευτική μονάδα να είναι σε θέση «να προγραμματίζει, να
σχεδιάζει, , να αξιολογεί, να κάνει απολογισμό, να καινοτομεί και να παρεμβαίνει
στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής και στην κριτική υποστήριξη των
εκπαιδευτικών αλλαγών» (Μαυρογιώργος, 1999).
Εισαγωγή
Το σχολείο σύμφωνα με την Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2008/C
319/08) πρέπει να αποτελεί ένα περιβάλλον μάθησης και εργασίας που κεντρίζει
το ενδιαφέρον μαθητών και εκπαιδευτικών, είναι χώρος δημιουργικός, ευέλικτος,
δυναμικός και ανοιχτός στη συνεργασία και τη σύμπραξη με την τοπική κοινωνία,
δίνει πρωτοβουλίες στον εκπαιδευτικό και τους μαθητές του και καλλιεργεί την
πρακτική της αξιολόγησης και της ανατροφοδότησης με σκοπό να εντοπίζει
πιθανούς τομείς που επιδέχονται αλλαγή και βελτίωση. Το σχολείο εξελίσσεται
διαρκώς και γίνεται πιο ανοιχτό, πιο δημοκρατικό και πιο μαζικό με αποτέλεσμα η
εργασία σ’ αυτό να γίνεται πιο απαιτητική και πιο περίπλοκη, με νέους ρόλους και
αρμοδιότητες.
Το σχολείο, με τον όρο εκπαιδευτική μονάδα εννοείται, ως ένας οργανισμός, στις
διάφορες βαθμίδες εκπαίδευσης (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας), που
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αποτελείται από το διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές τους γονείς,
το βοηθητικό προσωπικό και το εξωτερικό περιβάλλον. Επομένως, πρόκειται για
διάφορες ομάδες ανθρώπων, οι οποίοι σύμφωνα με καθιερωμένες σχέσεις, έχουν
ένα κοινό σκοπό: την παροχή εκπαίδευσης. Η πολυπλοκότητα του συγκεκριμένου
σκοπού είναι η ειδοποιός διαφορά σε σχέση με τους υπόλοιπους οργανισμούς
καθιστώντας τους ιδιαίτερα σύνθετους στη διοίκησή τους με το συντονισμό
διαφόρων ομάδων εντός και εκτός σχολείου (Κουτούζης et all, 2008).
Η εκπαιδευτική μονάδα δεν μπορεί, πλέον να περιορίζεται στην τυπική
διεκπεραίωση του διδακτικού έργου. Αυτό το έργο πρέπει να εμπλουτισθεί
συστηματικά. Η πολιτισμική και κοινωνική σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού
του σχολείου αναδεικνύει προτεραιότητες για μια άλλη παιδαγωγική: την
παιδαγωγική της αισιοδοξίας, την παιδαγωγική της άμβλυνσης των διάφορων
μορφών διάκρισης, την παιδαγωγική του σεβασμού και της αναγνώρισης του
άλλου, την παιδαγωγική της μέριμνας, της φροντίδας και της αλληλεγγύης, την
παιδαγωγική της θετικής αξιολόγησης και θετικής διάκρισης. Όλα αυτά
προϋποθέτουν από τη μια την κατανόηση της συνολικής κοινωνικής λειτουργίας
του σχολείου στις νέες συνθήκες και από την άλλη συλλογικές μορφές παρέμβασης
για βαθύτερο εκδημοκρατισμό σχολείου και κοινωνίας (Μαυρογιώργος, 2008).
Διαπιστώνουμε λοιπόν, ότι η εκπαιδευτική μονάδα αποτελεί μεν, ένα περιβάλλον
μάθησης και εργασίας, έχει όμως και διττό ρόλο ως φορέας, τόσο άσκησης όσο και
διαμόρφωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής. Για να μπορέσει η εκπαιδευτική
μονάδα να αντεπεξέλθει στον διττό της ρόλο, απαιτείται η συνεργασία, η
συμμετοχή και η συλλογικότητα, η έρευνα και η δράση σε επίπεδο εκπαιδευτικής
μονάδας, δηλαδή απαιτείται μία εκ νέου οργάνωση ολόκληρου του εκπαιδευτικού
συστήματος, λιγότερη έμφαση σε οργανωτικά, γραφειοκρατικά σχήματα και
ουσιαστική συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων.
Η εκπαιδευτική μονάδα θεωρείται διεθνώς σημαντικός φορέας για την άσκηση και
την διαμόρφωση της εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Με τον όρο “εσωτερική
πολιτική” εννοείται ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, η αξιολόγηση, ο
απολογισμός, η παρέμβαση και κριτική υποστήριξη των αλλαγών που
προτείνονται κεντρικά, από την πλευρά της εκπαιδευτικής μονάδας
(Μαυρογιώργος, 1999). Λέγοντας εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική της σχολικής
μονάδας εννοούμε το σύνολο των κατευθύνσεων, των ενεργειών και των μέσων
που επιλέγονται κατά τις διαδικασίες λήψης απόφασης από τα διοικητικά όργανα
του σχολείου για την επίτευξη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών στόχων. Έτσι η
εκπαιδευτική μονάδα αποδέχεται και εφαρμόζει την κεντρική εκπαιδευτική
πολιτική και παράλληλα διαμορφώνει εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική πάντα
μέσα στο πλαίσιο της κεντρικής πολιτικής για την αντιμετώπιση ιδιαίτερων
αναγκών του σχολείου και την σύνδεσή του με την τοπική κοινωνία. Είναι σαφές
ότι η εκπαίδευση γενικά, καθίσταται θεμελιώδες στοιχείο στον πυρήνα της
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εξουσίας των ανεπτυγμένων κοινωνιών και άρα συνδέεται άμεσα με την
πολιτική πραγματικότητα.
Η εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
Ερευνητικές μελέτες και αναλύσεις έχουν δείξει ότι τα εκπαιδευτικά συστήματα
διαμορφώνονται και επηρεάζονται ως προς τη λειτουργία τους από τις
οικονομικές επιλογές, τους κοινωνικούς όρους και συνθήκες, το
ιδεολογικοπολιτικό κλίμα, με διαδικασίες και όρους που εξαρτώνται από την
πολυπλοκότητα των σχέσεων κοινωνίας, εκπαίδευσης και πολιτικής εξουσίας
(Everard, 1999).
Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι ένα σύστημα ιεραρχικά δομημένο και
χαρακτηρίζεται έντονα από τη συγκεντρωτική του δομή. Πρόκειται για ένα
πολύπλοκο σύστημα τόσο λόγω μεγέθους όσο και λόγω του πλήθους των δομών
του και σε συνδυασμό με την ιεραρχική οργάνωσή του, καθιστά σε πολύ μεγάλο
βαθμό τη διοίκηση μιας σχολικής μονάδας ως διαχείριση και τις διοικητικές της
λειτουργίες ως απλές δράσεις διεκπεραίωσης (Ανδρέου και Παπακωνσταντίνου,
1994). Στην ελληνική πραγματικότητα στην διαμόρφωση και την άσκηση της
εκπαιδευτικής πολιτικής συμβάλλουν οι ακόλουθοι φορείς:
α. Κυβέρνηση και κόμματα. Η κυβέρνηση έχει τον αποφασιστικό ρόλο, ενώ
τα κόμματα περισσότερο συμβουλευτικό ή ελεγκτικό.
β. Θεσμικοί σύμβουλοι Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής –ΙΕΠ ( πρώην
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας κ.ο.κ). Ο ρόλος του είναι
συμβουλευτικός τόσο σε θέματα αρχών εκπαιδευτικής πολιτικής, όσο και σε
θέματα εξειδίκευσής της κατά την εφαρμογή της (εγχειρίδια, μέθοδοι διδασκαλίας
και αξιολόγησης κ.α.).
γ.
Ακαδημαϊκή κοινότητα (πανεπιστήμια, ινστιτούτα, ερευνητές κ.α.). Η
ακαδημαϊκή κοινότητα με τις έρευνές της αναδεικνύει ζητήματα για την
εκπαιδευτική πολιτική και ελέγχει τις αρχές, αλλά και την εφαρμογή μιας
εκπαιδευτικής πολιτικής.
Πολλές φορές είναι δυνατόν τα αποτελέσματα των ερευνών να χρησιμοποιηθούν
με τέτοιο τρόπο, ώστε να νομιμοποιούν μια εκπαιδευτική πολιτική.
δ. Κοινωνία (διανοούμενοι, εργαζόμενοι, γονείς, μαθητές, επιχειρήσεις κ.α.). Όλοι
αυτοί είναι δυνατό να συμβάλλουν με κείμενα, παρατηρήσεις, αντιρρήσεις και
σχόλια στη διαμόρφωση αιτημάτων, πιέσεων και προτάσεων για την εκπαιδευτική
πολιτική.
ε. Εκπαιδευτικοί, επιστημονικές και συνδικαλιστικές ενώσεις. Με τα
επιστημονικά συνέδρια τις διαπραγματεύσεις, το διάλογο, τις κινητοποιήσεις τους
κ.α, αναδεικνύουν τα θέματα που αντιμετωπίζει το εκπαιδευτικό σύστημα.
στ. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Συμβάλλουν τόσο στην προβολή των
προβλημάτων και τη δημιουργία πιέσεων για τη διαμόρφωση προσανατολισμού
στην εκπαιδευτική πολιτική, όσο και στην προβολή των θετικών παραμέτρων ή
και του συνόλου της εκπαιδευτικής πολιτικής.
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ζ. Εκπαιδευτικές μονάδες. Αναφερόμαστε σε όλο το εύρος διοίκησης και ιεραρχίας
που επηρεάζουν την λειτουργία της μονάδας και είναι οι Περιφερειακοί
διευθυντές, Διευθυντές εκπαίδευσης, Σχολικοί Σύμβουλοι, διευθυντής σχολικής
μονάδας, εκπαιδευτικοί. Το εκπαιδευτικό σύστημα με τους μηχανισμούς
αξιολόγησης, εποπτείας, διοίκησης και ανατροφοδότησης καταγράφει εκτιμήσεις
για την αποτυχία ή την επιτυχία της εκπαιδευτικής πολιτικής είτε σε επίπεδο
αρχών, είτε σε επίπεδο εφαρμογών» (Μαυρογιώργος, 2008).
Τους παραπάνω φορείς μπορούμε να τους εντάξουμε σε δύο είδη ομάδων. Στην
πρώτη περίπτωση, έχουμε εκείνους τους φορείς που έχουν αποφασιστικό
χαρακτήρα και άρα διαμορφώνουν την εκπαιδευτική πολιτική και τη δομή του
εκπαιδευτικού συστήματος και στη δεύτερη, έχουμε τις ομάδες φορέων που
απλά καλούνται να εφαρμόσουν τις κεντρικά ειλημμένες αποφάσεις.
Μια εκπαιδευτική μονάδα ανήκει στην ομάδα όπου καλείται να εφαρμόσει την
εκπαιδευτική πολιτική αναπτύσσοντας τρεις βασικούς τρόπους εφαρμογής της
εκπαιδευτικής πολιτικής. Αυτοί είναι: α) Η συμβολή στη διαμόρφωση της επίσημης
εκπαιδευτικής πολιτικής, που ασκείται κεντρικά, με τη συμμετοχή στις
διαπραγματεύσεις και στο διάλογο που διεξάγεται πριν από την οριστική
διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής σε σχέδια νόμων, προεδρικών
διαταγμάτων ή υπουργικών αποφάσεων, β) η πρόσληψη και η κριτική υποδοχή
της εκπαιδευτικής πολιτικής που σχεδιάζεται, προγραμματίζεται και οριοθετείται
κεντρικά για όλα τα σχολεία της χώρας και γ) η διαμόρφωση εσωτερικής
εκπαιδευτικής πολιτικής σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Το εκπαιδευτικό σύστημα
με τους μηχανισμούς αξιολόγησης, εποπτείας, διοίκησης και ανατροφοδότησης
καταγράφει εκτιμήσεις για την αποτυχία ή την επιτυχία της εκπαιδευτικής
πολιτικής είτε σε επίπεδο αρχών, είτε σε επίπεδο εφαρμογών» (Μαυρογιώργος,
2008). Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί έχουν ιδιαίτερη δομή και διαφοροποιούνται
από τους υπόλοιπους κερδοσκοπικούς ή κοινωφελείς οργανισμούς. Η ιδιομορφία
αυτή όμως απαιτεί αποτελεσματική διοίκηση καθώς επηρεάζει την
«αποτελεσματικότητά» τους δηλαδή την πρόοδο των μαθητών τους (Κουτούζης,
1999 β). Επιπρόσθετα, η εκπαιδευτική πράξη αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
του εκπαιδευτικού συστήματος και άρα της κοινωνίας και όχι μια τυπική
διαδικασία μάθησης (Μαυρογιώργος, 1999) σε ένα αποστειρωμένο περιβάλλον,
όπου κανενός είδους ερέθισμα δεν την επηρεάζει.
Παρά τους περιορισμούς και τις πιέσεις που δέχεται η ελληνική εκπαιδευτική
μονάδα, έχει τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία και προώθηση μιας εσωτερικής
εκπαιδευτικής πολιτικής εκμεταλλευόμενη τα όποια περιθώρια αυτονομίας της
και εφαρμόζοντας τις βασικές λειτουργίες της διοίκησης. Για να μπορέσει η
σχολική μονάδα να αναλάβει έναν πιο ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση και άσκηση
της εκπαιδευτικής πολιτικής,ίσως χρειαστεί ο στόχος των αλλαγών και των
μεταρρυθμίσεων να είναι η σχολική μονάδα στο σύνολό της και όχι οι μαθητές ή οι
δάσκαλοι ή τα προγράμματα. Πολλές μεταρρυθμίσεις απέτυχαν, παρόλο που
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μπορεί να ήταν κοινωνικά αναγκαίες, γιατί υποτίμησαν το ρόλο της σχολικής
μονάδας. Κάθε εκπαιδευτική μονάδα ξεκινώντας από το νηπιαγωγείο, καλείται να
αναλάβει πρωτοβουλίες και να αξιοποιήσει ευκαιρίες και δυνατότητες, ώστε να
εξυπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες της μικροκοινωνίας στην
οποία βρίσκεται, να ασκήσει δηλαδή “εσωτερική πολιτική”. Υπό αυτή την έννοια η
διοίκηση/διαχείριση (management) δεν μπορεί να θεωρηθεί ασύμβατη με το
χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως για την άσκηση
ουσιαστικής διοίκησης στα δημόσια σχολεία είναι ο ανασχεδιασμός του
εκπαιδευτικού συστήματος με έμφαση σε θέματα συνεργασίας, συμμετοχής και
δράσης (Κουτούζης, 1999β).
Τομείς άσκησης εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής για την αποκέντρωση του
εκπαιδευτικού συστήματος
Οι σύγχρονες τάσεις στην εκπαίδευση μιλούν για “αποκέντρωση” του
εκπαιδευτικού συστήματος και ανάδειξη της σχολικής μονάδας σε βασικό κύτταρό
του. Σύμφωνα με τον Timar (Μαυρογιώργος, 1999) για να αναδειχθεί η
εκπαιδευτική μονάδα σε φορέα διαμόρφωσης και άσκησης εκπαιδευτικής
πολιτικής και να βοηθήσουν το εκπαιδευτικό σύστημα να γίνει αποκεντρωτικό, θα
πρέπει να εστιάσει στους παρακάτω τομείς: α) να της εκχωρηθούν αρμοδιότητες
για λήψη αποφάσεων, β) να στηρίξει το νέο της ρόλο στη συνεργασία με φορείς
όπως τα συνδικάτα, συλλόγους και τις τοπικές εκπαιδευτικές αρχές, γ) να αλλάξει
η ιεραρχική γραφειοκρατική δομή της σημερινής διοίκησης της εκπαιδευτικής
μονάδας και της εκπαίδευσης γενικότερα. Ας δούμε αναλυτικά πως συμβάλλει η
εκπαιδευτική μονάδα στην αποκέντρωση, εστιάζοντας σε καθένα από τους
παραπάνω τομείς ξεχωριστά.
Α) Συμμετοχή της εκπαιδευτικής μονάδας στην λήψη αποφάσεων
Οι αποφάσεις που λαμβάνονται κεντρικά συνήθως είναι αναποτελεσματικές, γιατί
αφενός, δεν λαμβάνουν υπόψη τις τοπικές ανάγκες και αφετέρου, γιατί θέλουν
τους εκπαιδευτικούς ως απλούς εκτελεστές των αποφάσεων αυτών. Όπως
επισημαίνουν οι Fullan και Hargreaves (Μαυρογιώργος, 1999) “...σε κάθε δημόσια
εκπαιδευτική μονάδα, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να έχουν συνολική άποψη για το
επάγγελμά τους, το σχολείο τους, τη δομή και την κουλτούρα του και να
γίνουν επαγγελματίες που λαμβάνουν καθημερινά κρίσιμες αποφάσεις
αναπτύσσοντας επαγγελματισμό, αλληλεπίδρασης και συνεργασίας”. Η συμμετοχή
των εκπαιδευτικών σε διαδικασίες λήψης διοικητικών και παιδαγωγικών
αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή στη εκπαιδευτική μονάδα και την τάξη,
αρχίζει να διαφαίνεται ως επιτακτική ανάγκη για την αποκέντρωση.
Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό σχετικά με τη διαμόρφωση και την άσκηση «εσωτερικής
εκπαιδευτικής πολιτικής» της, η εκπαιδευτική μονάδα μπορεί να πάρει αποφάσεις
για: α) το αναλυτικό πρόγραμμα, π.χ. με τον εμπλουτισμό του με επιμορφωτικά
εκπαιδευτικά προγράμματα, β) τα διδακτικά υλικά και μέσα, γ) την οργάνωση της
διδασκαλίας, δ) το ανθρώπινο δυναμικό, με την πλήρη αξιοποίησή του, αλλά και τη
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συνδρομή της τοπικής κοινότητας και εκπαιδευτικών ή μη θεσμών, ε) το σχολικό
χρόνο, στ) τη συμμετοχική λειτουργία της εκπαιδευτικής μονάδας, ζ) την κατανομή
των εξουσιών και αρμοδιοτήτων( Μαυρογιώργος,1999).
Κάθε εκπαιδευτική μονάδα οφείλει να διαθέτει σχετική αυτονομία η οποία της
δίνει τη δυνατότητα να παρεμβαίνει σε θέματα που την απασχολούν. Τόσο το
εκπαιδευτικό σύστημα, όσο και οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σ' αυτό, σε κάθε
δεδομένη ιστορική στιγμή, διαθέτουν περιθώριο σχετικής αυτονομίας. Όταν οι
εκπαιδευτικοί π.χ. κλείνουν την πόρτα της αίθουσας διδασκαλίας για να κάνουν
μάθημα, ακόμα και σε ένα συγκεντρωτικό σύστημα εκπαίδευσης (όπως το
ελληνικό), υπογραμμίζουν ως ένα βαθμό, συμβολικά τουλάχιστον, τη σχετική τους
αυτονομία κατά την άσκηση του έργου τους, καθώς είναι ενεργά υποκείμενα και οι
επιλογές τους προκύπτουν από τις διευθετήσεις που κάνουν μπροστά στις
αντιφάσεις, τις αντιθέσεις και τα διλήμματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά.
Παρά τις διαφορές τους ή μάλλον με το σύνολο των διαφορών τους, συγκροτούν
μια κοινωνική κατηγορία εργαζομένων με ειδική συμβολή στη συνολική κοινωνική
λειτουργία του σχολείου.
Β) Συνεργασία της εκπαιδευτικής μονάδας με φορείς
Η οργάνωση και διοίκηση των σχολείων με ευρεία συμμετοχή των εμπλεκομένων,
πρώτα απ’ όλα σε τοπικό επίπεδο (εκπαιδευτικοί, γονείς, τοπικοί φορείς, κλπ.)
οδηγεί στη δημιουργία δημοκρατικών πολιτών, μέσω του περιεχομένου της
εκπαίδευσης (Κόκκοτας, 1983).
Το σημερινό σχολείο βρίσκεται αντιμέτωπο με αυξημένες ευθύνες και
προκλήσεις που δεν μπορούν να εκπληρωθούν παρά μόνο αν ο οργανισμός αυτός
ασκήσει τη δική του πολιτική συλλογικά, με αίσθημα ευθύνης, μέσα σε μια
κουλτούρα συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (Εκπαιδευτικούς,
Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Σύλλογο Γονέων κ.ά.). Η επαφή
του σχολείου με νέες πηγές μάθησης, νέες τεχνολογίες και καινούργιες προοπτικές
που διαγράφονται από την τοπική ανάπτυξη κάνει αναγκαία την σύνδεση του με το
εξωσχολικό περιβάλλον μέσα από το σχολικό συμβούλιο και την σχολική επιτροπή
(Αθανασούλα-Ρέππα Α., 1999).
Ας εστιάσουμε λίγο στην βαθμίδα της προσχολικής αγωγής όπου και υπηρετώ ως
Σχολική Σύμβουλος. Ειδικά ο χώρος της προσχολικής εκπαίδευσης προσφέρεται
ιδιαίτερα για την εφαρμογή καινοτομιών, καθώς το περιβάλλον της παρέχει
στον εκπαιδευτικό τα απαραίτητα περιθώρια αυτονομίας και ευελιξίας. Όπως
παρατηρούν οι Decker και Decker (Σιβροπούλου, 2007, σελ.102) “…μετά τη
είσοδο της πληροφορικής και των ηλεκτρονικών υπολογιστών στα νέα αναλυτικά
προγράμματα, ο δεύτερα ταχύτατα αναπτυσσόμενος τομέας της οικονομίας
είναι η προσχολική εκπαίδευση”. Ιδιαίτερα σημαντικός κρίνεται ο ρόλος της
Προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου, η οποία καλείται να εφαρμόσει τις νέες ιδέες
που θα αναβαθμίσουν το νηπιαγωγείο και θα το αναδείξουν στην τοπική κοινωνία
αυξάνοντας το κύρος των νηπιαγωγών και ενισχύοντας το κοινωνικό τους γόητρο
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(Δαφέρμου, et all, 2005). Παράλληλα ο κάθε εκπαιδευτικός οφείλει να
εγκαταλείψει τα στενά πλαίσια της αίθουσάς του και να διευρύνει το ρόλο του,
ανταποκρινόμενος στα αιτήματα των καιρών.
Γ) Αλλαγή της ιεραρχικής δομής στην διοίκησης της εκπαίδευσης
Το πλαίσιο του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος είναι συγκεντρωτικό και
μπορεί να σχηματοποιηθεί με τη μορφή της πυραμίδας την κορυφή της οποίας
κατέχει το Υπουργείο Παιδείας. Κατεβαίνοντας πιο χαμηλά στην ιεραρχία, οι
αρμοδιότητες μειώνονται και η εξουσία που παρέχεται, ανήκει στο διευθυντή της
σχολικής μονάδας και φαντάζει μηδαμινή. Η ηγεσία του υπουργείου, χάρη στο
κύρος της κεντρικής διοίκησης προγραμματίζει τις εκπαιδευτικές δράσεις σε
εθνικό επίπεδο. Το σχολικό πρόγραμμα, η διάρθρωση των βαθμίδων της
εκπαίδευσης, ο ρόλος της κοινότητας, η παιδαγωγική, οι πειθαρχικές διαδικασίες
κ.α. οργανώνονται, προσδιορίζονται και επιβάλλονται από το Υπουργείο Παιδείας.
Έτσι λοιπόν, σε επίπεδο σχολείου και κάτω από τα ασφυκτικά όρια που θέτει η
σχετική νομοθεσία, έχουν αποδοθεί ελάχιστες αρμοδιότητες που αφορούν
κυρίως τις καθημερινές λειτουργίες βραχυπρόθεσμου προγραμματισμού, όπως η
οργάνωση και η λειτουργία του προσωπικού του σχολείου, η διαδικασία τυπικού
ελέγχου με την υποβολή σχετικών εκθέσεων και αιτημάτων στην οικεία διεύθυνση
εκπαίδευσης, ακυρώνοντας με αυτό τον τρόπο το ρόλο της σχολικής μονάδας ως
φορέα ευθύνης και ως παράγοντα αλλαγής. Η σχολική μονάδα δείχνει λοιπόν να
διατηρεί απλά ένα ρόλο συμμόρφωσης στις επιταγές της εκπαιδευτικής ηγεσίας
(Μαυρογιώργος, 2008).
Ωστόσο, ο ίδιος ο κεντρικός σχεδιασμός και η άσκηση της εκπαιδευτικής
πολιτικής, με δεδομένες τις αντιφάσεις της, δημιουργεί πολλά περιθώρια σχετικής
αυτονομίας στις σχολικές μονάδες, όταν αυτές αντικειμενικά καλούνται να την
προσαρμόζουν προς τις εκπαιδευτικές, κοινωνικές, και γεωγραφικές τους
ιδιαιτερότητες. Γενικότερα ζητήματα, όπως αναλογία διδασκόντων διδασκομένων, πολυπολιτισμική σύνθεση των τμημάτων, κοινωνική σύνθεση,
διάκριση φύλων, σχολική διαρροή, σχολική υπο-επίδοση, σχολική
παραβατικότητα, κ.τ.ο., τα οποία προσδιορίζουν συνήθως με διαφορετικό τρόπο
τις διάφορες σχολικές μονάδες, δεν αντιμετωπίζονται με ενιαίο τρόπο από τις
διάφορες σχολικές μονάδες, με τη συγκεκριμένη σύνθεση του διδακτικού
προσωπικού. Κάτω από τις προϋποθέσεις αυτές, η εκπαιδευτική μονάδα
αντικειμενικά
έχει προυποθέσεις και για τη διαμόρφωση και άσκηση
“εσωτερικής” εκπαιδευτικής πολιτικής.
Ένα άλλο σημείο στο οποίο πρέπει να σταθούμε είναι η ανομοιογένεια που
χαρακτηρίζει τους εκπαιδευτικούς ως κοινωνική ομάδα και η διαφοροποίηση τους
ως προς στην ταξική τους θέση, στο φύλο, στην ειδίκευση, στη βασική εκπαίδευση
και επιμόρφωση, στα χρόνια υπηρεσίας, στη βαθμίδα εκπαίδευσης, στη θέση
τους στη διοικητική ιεραρχία αντανακλά την ειδική συμβολή τους στην
αναπαραγωγική λειτουργία του σχολείου.
-480-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων

Εδώ παρεμβαίνει ο Σχολικός Σύμβουλος για να παίξει ρόλο αντισταθμιστικό και να
συμβάλλει, με την συμμετοχή του στην εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε να
εξομαλύνει τις τυχόν διαφορές που κάνουν το εκπαιδευτικό σύστημα δύσκαμπτο.
Ο Σχολικός Σύμβουλος ως υπεύθυνος επιστημονικής και παιδαγωγικής
καθοδήγησης, κατευθύνει τους εκπαιδευτικούς με επιμορφωτικές δράσεις,
συμβουλευτικές παρεμβάσεις, να εφαρμόσουν την εκπαιδευτική πολιτική με τον
ορθότερο δυνατόν τρόπο και όταν χρειαστεί, να είναι παιδαγωγικά και
επιστημονικά έτοιμοι να συμμετέχουν στην λήψη αποφάσεων.
Συμπεράσματα
Συμπερασματικά αξίζει να τονίσουμε ότι κάθε εκπαιδευτική μονάδα αξιοποιώντας
τα περιθώρια ευελιξίας που της παρέχονται από την κεντρική εξουσία μπορεί να
αναπτύσσεται και να συνδιαλέγεται μ’ αυτή ιεραρχικά, συμβάλλοντας στη
διαμόρφωση της επίσημης εκπαιδευτικής πολιτικής, προσλαμβάνοντας και
υποδέχοντας κριτικά την κεντρική εκπαιδευτική πολιτική με βάση τις σχολικές
και τις τοπικές ιδιαιτερότητες. Η σχετική αυτονομία της σχολικής μονάδας έστω
και μέσα σ’ ένα συγκεντρωτικό πλαίσιο, δίνει την δυνατότητα να αρθρώνεται
λόγος και να λαμβάνεται μέριμνα για διάφορα σοβαρά γενικά ή ειδικά
προβλήματα που απασχολούν την εκπαιδευτική μονάδα και την τοπική κοινωνία.
Ακόμα και ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να προσφέρει το έργο του σε ένα πλαίσιο
σχετικής αυτονομίας (Μαυρογιώργος, 2011) και τότε, μέσα σ’ αυτό μπορεί να
οδηγήσει στην επανίδρυση της σχολικής μονάδας, ως κυττάρου αλλαγής της
κοινωνίας.
Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε διαδικασίες λήψης διοικητικών και
παιδαγωγικών αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή στη εκπαιδευτική μονάδα
και την τάξη, χρειάζεται ενθάρρυνση και παραπάνω στήριξη από άλλοτε. Με τις
κοινωνικές συνθήκες όπως έχουν διαμορφωθεί μετά την οικονομική κρίση στην
Ελλάδα, με τις αυξημένες απαιτήσεις των μελών της εκπαιδευτικής μονάδας
(δάσκαλοι, μαθητές, γονείς, φορείς) απαιτείται η αλλαγή της σημερινής
κουλτούρας με αναδιαμόρφωση ρόλων των διευθυντών και των συλλόγων
διδασκόντων.
Οι εκπαιδευτικοί καλούνται και αυτοί να εγκαταλείψουν την μοναξιά της τάξης και
να οδηγηθούν προς τα πλαίσια συνεργασίας με τους συναδέλφους τους και της
συλλογικότητα της κοινωνίας με στόχο την παροχή ίσων ευκαιριών.
Για να διασφαλιστεί η πραγματική ισότητα ευκαιριών, το κάθε σχολείο χρειάζεται
να είναι σε θέση να κατανοεί και να λαμβάνει υπόψη του τις διαφορετικές
αφετηριακές καταβολές των μαθητών, βοηθώντας τους να «χτίσουν» τη δική τους
πορεία προς τη μάθηση, αξιοποιώντας τα προσωπικά τους βιώματα. Με την
ενίσχυση των ατομικών ενδιαφερόντων και της αυτονομίας των παιδιών, αλλά και
της τόνωσης της σημασίας της ενεργούς αλληλεπίδρασής τους με το περιβάλλον
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(Σφυρόερα, 2004) αμβλύνονται οι διαφορές που η επίσημη εκπαιδευτική πολιτική,
πολύ συχνά, «παραβλέπει».
Το σημαντικότερο όλων είναι, ότι στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα η
εκπαιδευτική μονάδα μπορεί να αναδειχθεί σε φορέα διαμόρφωσης και άσκησης
εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής, αξιοποιώντας τις αντιφάσεις, τη σύγχυση,
τις επικαλύψεις και τα κενά των νόμων, καλλιεργώντας το κατάλληλο κλίμα και
επιφέροντας την αλλαγή, αλλά πάνω από όλα πρέπει να κάνει τις επιλογές της με
βάση τις ανάγκες της και τις προτεραιότητές της.
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Περίληψη
Σκοπός της εισήγησης είναι να προκαλέσει και συγχρόνως να θέσει τις βάσεις μιας
γόνιμης θεωρητικής και πρακτικής συζήτησης γύρω από το ουσιώδες ερώτημα αν η
μεταρρύθμιση των Πειραματικών Σχολείων (Π.Σ.) συνιστά εντέλει αναμόρφωση ή
«παραμόρφωση». Με αυτό το σκεπτικό παρουσιάζεται η εξέλιξη του θεσμού των
Π.Σ. από την ίδρυσή τους μέχρι την ψήφιση του νόμου Διαμαντοπούλου. Κατόπιν
σχολιάζονται οι βασικές αρχές του συγκεκριμένου νόμου ώστε να επισημανθούν
ενδεχόμενα θετικά σημεία, αλλά και εγγενείς αδυναμίες, τα οποία σε συνδυασμό με
μια μελλοντική αποτίμηση θα οδηγήσουν σε τροποποιήσεις και βελτιωτικές κινήσεις
ή ακόμη και σε εκ νέου αναθεώρηση.
Εισαγωγικά
Το 2014-15 είναι το τρίτο σχολικό έτος εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου για
τα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.), το οποίο καθιερώθηκε με τον νόμο
Διαμαντοπούλου (3966/2011). Παρολ’ αυτά δεν έχει επιχειρηθεί αλλά ούτε και έχει
γίνει γνωστή τουλάχιστον μέχρι την ώρα που γράφεται αυτό το κείμενο η πρόθεση
της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας για συνολική αξιόλογησή του και
μάλιστα παρά το γεγονός ότι η αξιολόγηση είναι βασικός πυλώνας του νόμου σε
σχέση τόσο με τη γενικότερη στοχοθεσία και λειτουργία των Π.Π.Σ., όσο και με την
επιλογή και την άσκηση του έργου των διευθυντών, των υποδιευθυντών και του
εκπαιδευτικού προσωπικού. Αντίθετα ορισμένες διευθετήσεις τεχνικής φύσεως
περισσότερο για να ρυθμιστούν κενά ή ασάφειες του νόμου σε επιμέρους ζητήματα
(π.χ. σχετικά με τη μοριοδότηση της επαγγελματικής κατάρτισης των υποψήφιων
εκπαιδευτικών, τις ενστάσεις, τις αποσπάσεις κτλ.) έγιναν το 2012 με νομοθετικές
διατάξεις, οι οποίες προστέθηκαν στο άσχετο νομοσχέδιο 4072/ Άρθρο 329 (ΦΕΚ. Α
86/11 Απριλίου 2012), χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιου είδους ανατροφοδότηση.
Επιπλέον, όπως συνήθως συμβαίνει στο ελληνικό κράτος, ήδη το 2012, πρώτη
χρονιά λειτουργίας τους με το νέο νομικό καθεστώς, ο τότε Υπουργός Παιδείας
Αρβανιτόπουλος έσπευσε να εξαγγείλει τη σταδιακή αύξηση των Π.Π.Σ.
προεξοφλώντας την επιτυχημένη πορεία τους (Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων, 2014α). Επίσης στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού του
2015 προβλεπόταν «Επανασχεδιασμός και αναβάθμιση του θεσμού των προτύπων
πειραματικών σχολείων ο οποίος επεκτείνεται και στην επαγγελματική εκπαίδευση
(Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού 2015, 2014: 66). Σε πλήρη αντίθεση με τα
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παραπάνω ο νέος Υπουργός Παιδείας Α. Μπαλτάς εξέφρασε την αντίθεσή του με τη
λειτουργία Π.Π.Σ. και δημοσιοποίησε την πρόθεσή του για αλλαγή του πλαισίου
λειτουργίας τους. Συγχρόνως τάχθηκε υπέρ του διαχωρισμού μεταξύ πρότυπων και
πειραματικών σχολείων και της κατάργησης των εισαγωγικών εξετάσεων.
(Συνέντευξη του Υπουργού Παιδείας στην Αυγή, 15/2/2015)
Στο μεταξύ, η κοινή γνώμη και η εκπαιδευτική κοινότητα εμφανίστηκαν εξαρχής
διχασμένες ως προς την υποδοχή του νέου αυτού μοντέλου δημόσιων σχολείων. Οι
απόψεις που διατυπώθηκαν κυρίως στον τύπο αλλά και στα ηλεκτρονικά μέσα
ποικίλλουν από πολύ θετικές ή έστω επιδοκιμαστικές έως επικριτικές ή εντελώς
απορριπτικές τόσο ως προς την όλη φιλοσοφία του εγχειρήματος όσο και ως προς
τα επιμέρους χαρακτηριστικά του. Επιπλέον, όπως και στο παρελθόν, ο σχετικός
προβληματισμός των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα Π.Π.Σ., ο οποίος δυστυχώς
είθισται να λαμβάνεται υπόψη ελάχιστα έως καθόλου, εκφράστηκε μέσω της
αρθρογραφίας τους σε περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων (Κόμπος, 2014:409·
Γκαράς, 2014:418). Σ’ αυτό το πλαίσιο, σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι να
προκαλέσει και συγχρόνως να θέσει τις βάσεις μιας γόνιμης θεωρητικής και
πρακτικής συζήτησης γύρω από το ουσιώδες ερώτημα αν η μεταρρύθμιση των
Πειραματικών Σχολείων (Π.Σ.) συνιστά εντέλει αναμόρφωση ή «παραμόρφωση».
Με αυτό το σκεπτικό προτάσσεται μια ενότητα στην οποία παρουσιάζεται
συνοπτικά η εξέλιξη του θεσμού των Π.Σ. από την ίδρυσή τους μέχρι την ψήφιση
του νόμου Διαμαντοπούλου και ακολουθεί μια δεύτερη στην οποία σχολιάζονται οι
βασικές αρχές του συγκεκριμένου νόμου ώστε να επισημανθούν ενδεχόμενα θετικά
σημεία, αλλά και εγγενείς αδυναμίες, τα οποία σε συνδυασμό με μια μελλοντική
αποτίμηση θα οδηγήσουν σε τροποποιήσεις και βελτιωτικές κινήσεις ή ακόμη και
σε εκ νέου αναθεώρηση. Τέλος στα συμπεράσματα, με αφετηρία μια συνολική
θεώρηση του προβλήματος, γίνονται ενδεικτικές προτάσεις προς την παραπάνω
κατεύθυνση.
Ίδρυση και Εξέλιξη του Θεσμού των Πειραματικών Σχολείων
Ο θεσμός των Πειραματικών Σχολείων (Π.Σ.) στην Ελλάδα καθιερώθηκε για πρώτη
φορά το 1929 με τον νόμο 4376, «Περί ιδρύσεως Πειραματικών Σχολείων εν τοις
Πανεπιστημίοις Αθηνών και Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ. Α 300/21 Αυγούστου 1929).
Επρόκειτο για μια ειδική κατηγορία δημόσιων σχολείων, τα οποία είχαν ως σκοπό
αφενός μεν τη θεωρητική και πρακτική παιδαγωγική μόρφωση και κατάρτιση των
μελλοντικών καθηγητών της μέσης εκπαίδευσης και αφετέρου δε τη γενικότερη
προαγωγή της παιδαγωγικής επιστήμης. Γι’ αυτό το λόγο μάλιστα συνδέθηκαν
άμεσα με τα εργαστήρια πειραματικής παιδαγωγικής των πανεπιστημίων Αθήνας
και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα και τέθηκαν υπό την εποπτεία των οικείων καθηγητών
της Παιδαγωγικής. Η νομοθετική πρωτοβουλία εντασσόταν στα πλαίσια της
μεταρρυθμιστικής προσπάθειας της κυβέρνησης των Φιλελευθέρων (Δημαράς:
2013, 199-200) και ερχόταν να ικανοποιήσουν ένα πάγιο αίτημα τόσο των
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δημοτικιστών όσο και των συντηρητικών κύκλων της εκπαίδευσης (Τσουρής, 2014:
28-29).
Τα Π. Σ. εξαρχής εντάχθηκαν πλήρως στο γραφειοκρατικό εκπαιδευτικό μηχανισμό:
είχαν ακριβώς το ίδιο πρόγραμμα σπουδών, τα ίδια διδακτικά εγχειρίδια με τα
υπόλοιπα δημόσια σχολεία, ενώ η διδασκαλία έπρεπε να γίνεται στην
καθαρεύουσα, και όχι στη δημοτική, γεγονός που ερχόταν σε αντίθεση με τη βασική
γλωσσική αρχή που έθεταν οι οπαδοί του νέου σχολείου, δηλαδή τη διδασκαλία
του μαθητή στην καθομιλουμένη. Εν τέλει η μόνη διαφορά ήταν ότι δινόταν από το
νομοθέτη με πολύ αόριστο τρόπο η δυνατότητα εισαγωγής καινοτομιών, η οποία
επαφιόταν όμως στην πρωτοβουλία και τη διάθεση του επόπτη και του
εκπαιδευτικού προσωπικού. Έτσι οι συντελεστές των Πειραματικών δυνητικά θα
μπορούσαν να καινοτομήσουν με βάση τις δικές τους βέβαια αντιλήψεις για το
ρόλο του σχολείου, οι οποίες δεν ήταν βέβαιο ότι θα διαπνέονταν από προοδευτικό
πνεύμα. Επιπλέον και η προσπάθεια να εξυπηρετήσουν τα Πειραματικά διττό στόχο
επηρέαζε αρνητικά τη φυσιογνωμία τους (Τσουρής, 2014:41).
Η επόμενη νομοθετική παρέμβαση για τα Π.Σ. έγινε το 1985, δηλαδή πάνω από
μισό αιώνα αργότερα, χωρίς μάλιστα να επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές στο πλαίσιο
λειτουργίας τους. Η αργοπορία αυτή δηλώνει την έλλειψη ενδιαφέροντος από
πλευράς της εκπαιδευτικής ηγεσίας για το θεσμό, και την υποβάθμιση της
σπουδαιότητάς του. Στο μεταξύ είχαν τροποποιηθεί με Υπουργικές Αποφάσεις
ορισμένες από τις διατάξεις του ιδρυτικού νόμου, ενώ άλλες είχαν σταδιακά
καταστεί ανενεργές π.χ. τα Πειραματικά έπαψαν να χορηγούν παιδαγωγικό πτυχίο
στους απόφοιτους των «καθηγητικών σχολών». Επιπλέον παραμένοντας
αγκυλωμένα σε ένα απαρχαιωμένο εκ των πραγμάτων νομικό καθεστώς
αναμφισβήτητα τα Πειραματικά Σχολεία δεν ήταν σε θέση να ανταποκριθούν στις
σύγχρονές τους κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανάγκες και προκλήσεις.
Με το νόμο του 1985 (ΦΕΚ. Α 167/30 Σεπτεμβρίου 1985) ο σκοπός ύπαρξης
Πειραματικών Σχολείων παρέμεινε κατά βάση αμετάβλητος, ενώ οι αλλαγές
αφορούσαν κυρίως την αύξηση του αριθμού των υφιστάμενων και την ίδρυση μιας
άλλης κατηγορίας Πειραματικών. Συγκεκριμένα, ενώ μέχρι τότε λειτουργούσαν
μόνο 3 Πειραματικά (Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πάτρας, το οποίο είχε ιδρυθεί το
1972) ενταγμένα στα αντίστοιχα Α.Ε.Ι., επιχειρήθηκε η γενίκευση του θεσμού με τη
δυνατότητα ίδρυσης νέων ενταγμένων επίσης στα Α.Ε.Ι. που διέθεταν Τομείς ή
Τμήματα Παιδαγωγικής. Η ρύθμιση αυτή υλοποιήθηκε πράγματι, αλλά με μεγάλη
καθυστέρηση: μόλις το 1995 ιδρύθηκε το Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου
Αιγαίου, ενώ ακολούθησαν τα Πειραματικά των Πανεπιστημίων Κρήτης και
Μακεδονίας το 1997 και το 2000 αντίστοιχα (Κασσωτάκης, 2010:119).
Επίσης, δημιουργήθηκε μια νέα κατηγορία Πειραματικών Σχολείων τα οποία δε
συνδέονταν με Α.Ε.Ι, αλλά με τα λειτουργούντα Π.Ε.Κ. της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τόσο ο διαχωρισμός των Πειραματικών Σχολείων σε
δύο τύπους όσο και η έλλειψη παιδαγωγικής καθοδήγησης στον έναν από αυτούς,
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με δεδομένο ότι και οι δύο όφειλαν να προωθούν την πειραματική εφαρμογή
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, διδακτικών μεθόδων, εγχειριδίων κτλ., δε
δημιουργούσαν τις κατάλληλες συνθήκες για την επίτευξη των επιδιωκόμενων
στόχων.
Τελικά τα Πειραματικά, κατέληξαν να είναι απλώς καλά αστικά σχολεία με
εκπαιδευτικούς αυξημένων προσόντων και ‘καλούς’ μαθητές και μάλιστα για ένα
μεγάλο χρονικό διάστημα μόνο με την έννοια ότι οι γονείς τους έδειχναν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για τις σπουδές τους, εφόσον η επιλογή τους γινόταν με κλήρωση.
Η νομοθετική αναθεώρηση του 2011
Η ψήφιση του νόμου 3966/2011 (ΦΕΚ. Α 118/24 Μαΐου 2011) , και συγκεκριμένα
του κεφαλαίου Γ΄ που αφορά τα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία, αποτελεί
σημαντικό σταθμό στην εξέλιξη του θεσμού στην Ελλάδα. Ο συγκεκριμένος νόμος
φιλοδοξούσε να μεταρρυθμίσει συνολικά το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη
λειτουργία τους ξεκινώντας πρώτα απ’ όλα από το συμβολικό επίπεδο της
μετονομασίας τους. Η αλλαγή ονομασίας αποτέλεσε το έναυσμα για μια δημόσια
συζήτηση σχετικά με τη συμβατότητα των όρων «πρότυπο» και «πειραματικό» ώστε
να χαρακτηρίζουν το έργο της ίδιας σχολικής μονάδας. Συγχρόνως ο
προβληματισμός αυτός σχετίζεται και παραπέμπει στο πλήθος των επιδιωκόμενων
στόχων, μερικοί μάλιστα από τους οποίους μπορούν να θεωρηθούν αντιφατικοί.
Έτσι διατηρούνται οι δύο σκοποί που είχαν τεθεί για τα Πειραματικά Σχολεία με τα
προηγούμενα νομοσχέδια, οι οποίοι μάλιστα τώρα καθορίζονται με περισσότερες
λεπτομέρειες και γίνονται πιο συγκεκριμένοι, δηλαδή πρώτον η πρακτική
παιδαγωγική άσκηση των μελλοντικών εκπαιδευτικών (προπτυχιακών, αλλά και
μεταπτυχιακών φοιτητών) και η επαγγελματική ανάπτυξη των ήδη υπηρετούντων
(στόχος γ), και δεύτερον η εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων και δράσεων στη
σχολική διδασκαλία διοίκηση (στόχος ε), ενώ προστίθενται και άλλοι τρεις: ο ένας
(στόχος α) αποβλέπει στην παροχή υψηλού επιπέδου παιδείας δημόσιου
χαρακτήρα, ο άλλος (στόχος β) αναφέρεται πολύ γενικόλογα στην προώθηση της
εκπαιδευτικής έρευνας στους τομείς της διδακτικής, της ψυχοπαιδαγωγικής, της
διοίκησης κτλ. μέσα στο σχολείο και εν μέρει εξειδικεύει και αλληλοκαλύπτεται με
το στόχο ε, και ο τρίτος (στόχος δ) εισάγει την εφαρμογή ομίλων για την
καλλιέργεια της αριστείας και των ιδιαίτερων κλίσεων των μαθητών, αλλά την
αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών. Πρόκειται για μια στοχοθεσία υψηλών
προδιαγραφών και προσδοκιών η οποία εγείρει το ερώτημα κατά πόσο οι
επιμέρους στόχοι είναι συμβατοί μεταξύ τους π.χ. η ανάπτυξη της αριστείας και η
ενίσχυση μαθητών με προβλήματα μάθησης, αλλά και κατά πόσο μπορούν να
εξυπηρετηθούν συγχρόνως όλοι με αποτελεσματικότητα. Θα μπορούσαμε να πούμε
ότι επιχειρείται η δημιουργία ενός «πολυσχολείου». Ως προς το πρώτο σκέλος του
ερωτήματος που θέσαμε παραπάνω θεωρούμε σκόπιμο να σημειώσουμε ότι η
πειραματική εφαρμογή ποικίλων εκπαιδευτικών καινοτομιών για να πληροί τα
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επιστημονικά στάνταρντς απαιτεί τυχαίο δείγμα μαθητικού πληθυσμού και ως εκ
τούτου δε συνάδει με την υλοποίησή της σε άριστους μαθητές.
Ο νέος νόμος θεσπίζει επίσης ένα πολυεπίπεδο και πολυπρόσωπο σχήμα διοίκησης,
εποπτείας, καθοδήγησης και αξιολόγησης των Π.Π.Σ., το οποίο αποτελείται από τα
εξής όργανα: μια επταμελή Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων
(Δ.Ε.Π.Π.Σ.) σε εθνικό επίπεδο, και για κάθε σχολική μονάδα εκτός από τον
διευθυντή, ένα πενταμελές Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ.), ένα
πενταμελές συμβούλιο σχολείου και έναν συντονιστή κάθε γνωστικού αντικειμένου
ή ομάδας γνωστικών αντικειμένων, εκ των οποίων η Δ.Ε.Π.Π.Σ. επιλέγει έναν
σύμβουλο ως σύνδεσμο μεταξύ αυτής και των Π.Π.Σ.
Συγκεκριμένα η Δ.Ε.Π.Π.Σ. είναι η κεντρική συντονιστική επιτροπή που έχει
υποστηρικτικό ρόλο στη χάραξη του γενικότερου εκπαιδευτικού σχεδιασμού των
Π.Π.Σ. και εποπτικό και εγκριτικό σχετικά με τις επιμορφωτικές και ερευνητικές τους
δράσεις. Επίσης, γνωμοδοτεί και εισηγείται προς τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων για μια σειρά διαδικαστικών θεμάτων που αφορούν
την τελική αξιολόγηση για την επίτευξη των στόχων των Π.Π.Σ., την επιλογή των
διευθυντικών στελεχών και του εκπαιδευτικού προσωπικού κ.ά. Με άλλα λόγια η
Δ.Ε.Π.Π.Σ. έχει «νευραλγική θέση» και μέσω αυτής το αρμόδιο Υπουργείο ασκεί
έλεγχο στα Π.Π.Σ., ενώ συγχρόνως μπορεί να προωθεί τις κυβερνητικές επιλογές.
Το ΕΠ.Ε.Σ., τα μέλη του οποίου με τον έναν ή τον άλλον τρόπο επιλέγονται από τη
Δ.Ε.Π.Π.Σ., έχει άμεση ευθύνη και εποπτεία σε παιδαγωγικό και επιστημονικό
επίπεδο για τις προγραμματιζόμενες ερευνητικές και πειραματικές εφαρμογές στα
Π.Π.Σ., καθώς και για τις επιμορφωτικές και άλλες δράσεις τους στα πλαίσια της
τοπικής κοινωνίας. Το συμβούλιο σχολείου αποτελεί το σύνδεσμο με την τοπική
κοινωνία. Οι συντονιστές συντονίζουν τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων,
ενώ οι σύμβουλοι αποτελούν δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ των Π.Π.Σ. και της
Δ.Ε.Π.Π.Σ. Είναι προφανές ότι πρόκειται για ένα σύστημα συγκεντρωτικό, σε
διάταξη πυραμίδας, ιδιαίτερα πολύπλοκο και γραφειοκρατικό, με αλληλοκάλυψη
αρμοδιοτήτων μεταξύ των επιμέρους οργάνων του, το οποίο πολύ εύκολα μπορεί
να γίνει δυσλειτουργικό και να αυτοαναιρεθεί.
Ο νόμος ορίζει επίσης ότι τα Π.Π.Σ. μπορούν να χρηματοδοτηθούν και από άλλους
φορείς, ερευνητικούς ή κοινωφελή ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που
τυχόν είναι συνδεδεμένοι μαζί του καθώς και «από δωρεές, χορηγίες, κληρονομίες,
κληροδοσίες και άλλες παροχές τρίτων, καθώς και επιχορηγήσεις από άλλες πηγές».
Το συγκεκριμένο μέτρο, πέρα από τις προφανείς θετικές του πλευρές ενέχει τον
κίνδυνο παρεμβάσεων του ιδιωτικού τομέα και αλλοίωσης του εκπαιδευτικού
έργου των Π.Π.Σ. Από την άλλη η αποδοχή χρημάτων από τις παραπάνω πηγές
ελέγχεται αυστηρά από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τους Υπουργούς Οικονομικών και
Παιδείας, σε σημείο που πιθανόν να ακυρώνεται.
Μια άλλη σημαντική αλλαγή είναι η πρόβλεψη για την εισαγωγή των μαθητών στα
Πρότυπα Πειραματικά Λύκεια (και Γυμνάσια εφόσον αυτά δεν είναι συνδεδεμένα
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με Πρότυπα Πειραματικά Δημοτικά) κατόπιν διενέργειας εξετάσεων ή δοκιμασίας
δεξιοτήτων (τεστ). Η κλήρωση διατηρείται μόνο για τους μαθητές που εγγράφονται
στα Πρότυπα Πειραματικά Νηπιαγωγεία και Δημοτικά. Με τον τρόπο αυτό
επιχειρείται η προσέλκυση παιδιών μετρίου και άνω μαθησιακού επιπέδου
(ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας των δοκιμασιών) γεγονός που συνάδει με το
χαρακτηρισμό των σχολείων αυτών ως προτύπων. Γι’ αυτό το λόγο επιτρέπεται και
η καθ’ υπέρβαση αποδοχή μαθητών που διαθέτουν εξακριβωμένα και
πιστοποιημένα ιδιαίτερες ικανότητες και κλίσεις αν και σε πολύ μικρό ποσοστό επί
του συνόλου.
Μια ακόμη καινοτομία αποτελεί η δημιουργία ομίλων σε διάφορους γνωστικούς
τομείς στους οποίους μάλιστα μπορούν να συμμετέχουν και μαθητές δημόσιων
σχολικών μονάδων της ευρύτερης περιοχής ενός Π.Π.Σ. Ο σκοπός λειτουργίας τους
είναι η προσέλκυση και η αξιοποίηση των ταλέντων των «άριστων» και ικανών
μαθητών, η οποία δεν περιορίζεται μόνο σε γνωστικά αντικείμενα (π.χ. μαθηματικά,
λογοτεχνία κ.ά.), αλλά περιλαμβάνει και κλίσεις σε άλλα πεδία (π.χ. αθλητισμός,
εικαστικά, μουσική κ.ά.). Το εγχείρημα ασφαλώς αποσκοπεί στο να αποτελέσουν τα
Π.Π.Σ. κύτταρα αριστείας και πυρήνες δημιουργικότητας με δράσεις καινοτόμες και
ρηξικέλευθες μέσα στην τοπική κοινωνία και μπορεί να αποτελέσει το πρώτο βήμα
για την εισαγωγή του θεσμού των ομίλων και σε άλλα δημόσια σχολεία.
Εξάλλου τα Π.Π.Σ. ενθαρρύνονται να διαδραματίσουν εξωστρεφή ρόλο σε σύνδεση
όχι μόνο με άλλους φορείς και δημόσιες και ιδιωτικές σχολικές μονάδες της
γεωγραφικής περιοχής τους, αλλά και του εξωτερικού αναπτύσσοντας συνεργασίες
και αποκτώντας διεθνή υπόσταση και χαρακτήρα, με την ανταλλαγή εμπειριών και
γνώσεων. Επιπλέον, τα Π.Π.Σ. επιφορτίζονται με την υλοποίηση ενδοσχολικών
επιμορφώσεων, ημερίδων, σεμιναρίων κ.ά. ώστε να συμβάλουν στην
επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών της περιφέρειάς τους.
Το εκπαιδευτικό προσωπικό των Π.Π.Σ. επιλέγεται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. με βάση
αυστηρά προκαθορισμένα αντικειμενικά κριτήρια και τη διεξαγωγή προφορικής
συνέντευξης. Οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί τοποθετούνται στα Π.Π.Σ. για πενταετή
θητεία με δυνατότητα ανανέωσής της μόνο για άλλη μία φορά, κατόπιν
αξιολόγησης, ώστε να αποτραπούν φαινόμενα δημοσιουπαλληλικής κουλτούρας
που οδηγούν σε μειωμένη απόδοση. Το μέτρο αυτό υποβαθμίζεται όμως καθώς δεν
ενεργοποιούνται σαφή κίνητρα στους εκπαιδευτικούς για να διεκδικήσουν θέσεις
σε Π.Π.Σ. εφόσον τόσο η μείωση ωραρίου όσο και η καταβολή επιδόματος
παραπέμπονται σε μελλοντικές υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες μέχρι στιγμής δεν
έχουν εκδοθεί.
Η αξιολόγηση με συγκεκριμένα και αυστηρώς καθορισμένα κριτήρια των σχολικών
μονάδων προκειμένου να ενταχθούν στην κατηγορία των Π.Π.Σ. αποτελεί ένα νέο
στοιχείο που εισάγει ο νόμος 3966. «Αξιολόγηση παντού και για όλους», είναι η
έκφραση που χαρακτηρίζει τη φιλοσοφία του νέου νόμου. Η εσωτερική αξιολόγηση
πραγματοποιείται ανά δύο έτη για να πιστοποιήσει το βαθμό επίτευξης των
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εκπαιδευτικών στόχων, καθώς και την αποτελεσματικότητα του παραγόμενου
εκπαιδευτικού έργου, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης που ακολουθείται. Κρίνουμε
θετική τη δημοσιοποίησή της στους μαθητές και τους γονείς τους, καθώς και την
ανάρτησή της στο διαδίκτυο. Στις εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης βασίζεται η
εξωτερική αξιολόγηση την οποία διενεργεί η Δ.Ε.Π.Π.Σ. κάθε τέσσερα χρόνια για να
διαπιστώσει αν ένα Π.Π.Σ. ανταποκρίνεται επαρκώς στο ρόλο του, οπότε και
δικαιούται να συνεχίσει τη λειτουργία του. Συγχρόνως δημιουργείται πίνακας
αξιολογικής κατάταξης των Π.Π.Σ. (ranking) με σκοπό να προωθήσει τον μεταξύ τους
συναγωνισμό. Οι διευθυντές, οι υποδιευθυντές και το εκπαιδευτικό προσωπικό των
Π.Π.Σ. αξιολογούνται επίσης ανά διετία πέραν της αξιολόγησης στο τέλος της
πρώτης θητείας τους. Η παραπάνω διαδικασία είναι επίσης πολυσύνθετη,
γραφειοκρατική και χρονοβόρα με κίνδυνο να λειτουργήσει τελικά εις βάρος της
ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου προς χάριν της οποίας υποτίθεται ότι
θεσπίστηκε. Συγχρόνως θεωρούμε ότι στερείται λογικού ερείσματος η υποχρεωτική
αποχώρηση των διευθυντών/εκπαιδευτικών μετά από δύο θητείες ακόμα κι αν
αυτές είναι επιτυχημένες και έχουν αξιολογηθεί θετικά και ότι θα έχει ως
αποτέλεσμα την απώλεια ικανού και έμπειρου έμψυχου δυναμικού.
Συμπερασματικά
Το 2011 επιχειρήθηκε για πρώτη φορά η ουσιαστική αναθεώρηση και
επικαιροποίηση του θεσμού των Π.Σ. με τον νόμο 3966. Πρόκειται για ένα πολύ
φιλόδοξο νομοθέτημα, το οποίο επιδιώκει να διαμορφώσει ένα πλήρες και
ολοκληρωμένο θεωρητικό και πρακτικό πλαίσιο λειτουργίας των Π.Π.Σ. με κίνδυνο
μάλιστα να καταστεί ασφυκτικό. Στο σημείο αυτό οφείλουμε να καταθέσουμε
ορισμένες επιφυλάξεις οι οποίες προκύπτουν από την ίδια τη λογική και τις
πολιτικές που αυτό επιχειρεί να προωθήσει. Καταρχήν η μεταρρυθμιστική
πρωτοβουλία προήλθε από το Υπουργείο Παιδείας χωρίς να έχει προηγηθεί ούτε
σχετική εμπεριστατωμένη μελέτη ούτε ουσιαστική συνεργασία με τα κανένα από τα
εμπλεκόμενα μέρη, τα οποία παρόλο που αγνοήθηκαν, κάθε άλλο παρά
αδιαφορούσαν για την πορεία των Π.Σ. Συγκεκριμένα, σε αντίθεση με την
απαξιωτική στάση των πολιτικών ιθυνόντων, κατά τις τελευταίες δεκαετίες, οι
εκπαιδευτικοί που υπηρετούσαν στα Πειραματικά είχαν αρχίσει να εκδηλώνουν τις
ανησυχίες τους για τη θέση και το ρόλο των σχολείων τους στη σύγχρονη
εκπαιδευτική πραγματικότητα και προσπάθησαν να δημοσιοποιήσουν το ζήτημα
και να ευαισθητοποιήσουν την κοινή γνώμη εγκαινιάζοντας έναν μεταξύ τους
διάλογο μέσω της οργάνωσης συναντήσεων και ημερίδων, καθώς και της έκδοσης
πρακτικών. Ενδεικτικά αναφέρουμε την επετειακές διημερίδες για τα 70 χρόνια από
την ίδρυση των Πειραματικών Σχολείων των Πανεπιστημίων Αθηνών και
Θεσσαλονίκης, η πρώτη από τις οποίες έγινε τον Οκτώβριο του 2000 με θέμα «Το
σχολείο στην τρίτη χιλιετία», και η δεύτερη τον Απρίλιο του 2005 με τίτλο «Τα
Πειραματικά Σχολεία των Α.Ε.Ι.: Σχολεία για το μέλλον ή απομεινάρια από το
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παρελθόν; Προβληματισμοί-Προτάσεις-Προσδοκίες», και την ημερίδα που
διοργάνωσε η Ε.Λ.Μ.Ε. Προτύπων το 2010 με θέμα «Ο ρόλος και η λειτουργία των
Πειραματικών Σχολείων στη Δημόσια Εκπαίδευση. Ένα τέλος … ή μια νέα αρχή», οι
οποίες εξέδωσαν και Πρακτικά (Μπέλλα, 2002· Χατζηβασιλείου, 2006·
Χατζόπουλος, 2010).
Από την άλλη πλευρά δεν πραγματοποιήθηκε κανενός είδους έρευνα σχετικά με την
αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των πειραματικών, πάνω στα
πορίσματα της οποίας θα μπορούσε στηριχθεί η μελλοντική τους αναμόρφωση.
Επιπρόσθετα, όπως προαναφέρθηκε έχουν εκφραστεί σοβαρές και βάσιμες
αντιρρήσεις σχετικά με το κατά πόσο είναι θεμιτή και συμβατή με τις παιδαγωγικές
αρχές η σύζευξη ενός προγράμματος σπουδών για άριστους μαθητές τόσο με την
πειραματική εφαρμογή εκπαιδευτικών καινοτομιών όσο και με την προσφορά
παιδαγωγικής κατάρτισης σε μελλοντικούς δασκάλους και καθηγητές. Εκτός τούτου
η πολυεπίπεδη διοικητική δομή των Π.Π.Σ. με όχι και τόσο σαφή διάκριση μεταξύ
αρμοδιοτήτων, η εμμονή σε ένα εντελώς γραφειοκρατικό και ασφυκτικό σύστημα
αξιολόγησης και η μη παροχή κινήτρων στο εκπαιδευτικό προσωπικό είναι πιθανόν
να αποτελέσουν ανασταλτικούς παράγοντες για την επιτυχή επίτευξη των
προσδοκώμενων στόχων με κίνδυνο να απαξιωθούν και να μην είναι σε θέση να
συμβαδίσουν με τις σύγχρονες εξελίξεις.
Επομένως θεωρούμε επιβεβλημένο, πριν γίνουν οποιεδήποτε αλλαγές με νέες
νομοθετικές παρεμβάσεις, να προηγηθεί αφενός μεν η αξιολόγηση του ισχύοντος
νόμου, αφετέρου δε ουσιαστικός διάλογος με εμπεριστατωμένες προτάσεις, στον
οποίο τον θα έχουν λόγο οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε Π.Π.Σ.
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Η διαφοροποιημένη διδασκαλία ως αντικείμενο ενδοσχολικής
επιμόρφωσης στα πλαίσια του επιμορφωτικού ρόλου του Σχολικού
Συμβούλου
Πηνελόπη Ξανθίδου
Σχολική σύμβουλος Π.Ε. 4ης Περιφέρειας Θεσσαλονίκης
xanthipg@sch.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην διαφοροποιημένη διδασκαλία οι τρόποι διδακτικής προσέγγισης που
ακολουθούνται προσανατολίζονται στον κάθε μαθητή, έτσι ώστε να τον βοηθούν με
κατάλληλες οδηγίες και αποτελεσματικά μέσα να κατακτά με το δικό του ρυθμό
στόχους διδασκαλίας και μάθησης, σύμφωνους προς τις ατομικές του δυνατότητες.
Αρχικά γίνεται αναλυτική αναφορά στη διαφοροποιημένη διδασκαλία και
συγκεκριμένα δίνονται ορισμοί, αναλύεται η αναγκαιότητα και η αξία της, γίνεται
αναφορά στις αρχές της και τους βασικούς της άξονες, αναφέρονται στρατηγικές
και τεχνικές, που χρησιμοποιούνται κατά την εφαρμογή της. Στη συνέχεια
περιγράφεται ο σχεδιασμός μιας ενδοσχολικής επιμόρφωσης με αντικείμενο την
διαφοροποιημένη διδασκαλία και καταλήγουμε σε συμπεράσματα.
Εισαγωγή
Η διαφοροποιημένη διδασκαλία συνάδει με την υπέρβαση των μαθησιακών
εμποδίων και των περιορισμών, που συχνά τίθενται στους μαθητές στην
προσπάθειά τους να προσεγγίσουν τη γνώση και τις παραμέτρους της. Ως εκ
τούτου, στοχεύει στην παρέμβαση επί της συγκυριακής ή μονιμότερης αδυναμίας
για μάθηση ή απόκτησης δεξιοτήτων. Στη βάση αυτή επιχειρεί την τροποποίηση των
επιμέρους διδακτικών παραμέτρων, προκειμένου να αρθεί η μαθησιακή αδυναμία
και να ενισχυθεί ο κάθε μαθητής στην προσπάθειά του για την απόκτηση της
γνώσης.
Ωστόσο, αυτές οι προσεγγίσεις είναι διαφορετικού επιπέδου και βαθμού δυσκολίας
και, για το λόγο αυτό, απαιτούν από τον εκπαιδευτικό συνεχή εγρήγορση και
ευέλικτες προσαρμογές, τόσο κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, όσο και κατά
την υλοποίηση της διδασκαλίας τους. Για να μπορέσει, όμως, να ανταποκριθεί ο
σύγχρονος εκπαιδευτικός στην απαίτηση αυτή προϋποτίθεται η διαρκής αναζήτηση
τρόπων διδασκαλίας και τεχνικών, που να έχουν το χαρακτήρα της
εναλλακτικότητας, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν επιλεκτικά στην εκάστοτε
διδακτική περίσταση. Το ερώτημα, βέβαια, είναι κατά πόσο οι σύγχρονοι
εκπαιδευτικοί γνωρίζουν ανάλογες πρακτικές, με ποια κριτήρια τις επιλέγουν, αλλά
και πώς τελικά τις αξιοποιούν (Παντελιάδου, 2008). Οι ανωτέρω απαιτήσεις
καθίστανται επιτακτικότερες στις σύγχρονες διαμορφωθείσες εκπαιδευτικές
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συνθήκες, όπου είναι εμφανέστατο το στοιχείο της έντονης διαφοροποίησης του
μαθητικού πληθυσμού, ενώ η παραδοσιακή αντίληψη περί «μέσου μαθητή» πλέον
δεν υφίσταται. Επομένως και η οργάνωση, αλλά και η υλοποίηση της διδασκαλίας,
με βάση το κριτήριο της ενιαιότητας, που να ανταποκρίνεται «ισότιμα» σε όλους
τους μαθητές, δεν φαίνεται να είναι πλέον λειτουργική, αλλά μάλλον πρακτικά
αναποτελεσματική.
Στο έργο των σχολικών συμβούλων περιλαμβάνεται η επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών. Συγκριμένα ο σχολικός σύμβουλος αναλαμβάνει πρωτοβουλίες
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών του κλάδου του στην περιοχή ευθύνης του και
συμμετέχει σε επιμορφωτικά προγράμματα, όποτε κληθεί, όπως στην περίπτωση
της εισαγωγικής επιμόρφωσης, σε προγράμματα ενδοσχολικής επιμόρφωσης, σε
ενημερωτικές επιμορφώσεις καινοτόμων πιλοτικών προγραμμάτων κ.ά.
(Φ.353/2002 (ΦΕΚ 1340 τ.Β΄) απόφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ.). Η επιμόρφωση περικλείει
διαδικασίες, θεσμοθετημένες ή μη, οι οποίες στοχεύουν στη συμπλήρωση και την
ανανέωση της αρχικής εκπαιδευτικής κατάρτισης, ώστε ο εκπαιδευτικός να είναι σε
θέση στη διάρκεια της επαγγελματικής του ζωής να βελτιώσει τις γνώσεις και τις
δεξιότητες του, να επικαιροποιήσει τη στάση του σχετικά με το διδακτικό του έργο,
να συμβαδίζει με τις εξελίξεις, να αναπτύξει τον επιστημονικό του ρόλο και το
επαγγελματικό του κύρος μέσα από την αυτοβελτίωση.
Στην παρούσα εργασία αρχικά θα γίνει αναλυτική αναφορά στη διαφοροποιημένη
διδασκαλία και συγκεκριμένα θα δοθούν ορισμοί, θα εξηγηθεί η αναγκαιότητα και
η αξία της, θα γίνει αναφορά στις αρχές της και τους βασικούς της άξονες, θα
αναφερθούν στρατηγικές και τεχνικές, που χρησιμοποιούνται κατά την εφαρμογή
της και θα αναλυθεί ο ρόλος του εκπαιδευτικού σ’ αυτήν. Στη συνέχεια περιγραφεί
ο σχεδιασμός της ενδοσχολικής επιμόρφωσης με αντικείμενο την διαφοροποιημένη
διδασκαλία και θα καταλήξουμε σε συμπεράσματα.
H διαφοροποιημένη διδασκαλία
Οι ορισμοί της έννοιας της «διαφοροποίησης»
Ο Hopf (1982) θα επισημάνει ότι με τον όρο «διαφοροποίηση» (differentiation)
δηλώνονται οι τεχνικές κατάταξης των μαθητών σε ομάδες σύμφωνα με ένα ή
περισσότερα κριτήρια. Ο Klafki (στο Κοσσυβάκη, 2002) θα αναφέρει ότι η
«διαφοροποίηση» περιλαμβάνει όλες εκείνες τις οργανωτικές και μεθοδικές
προσπάθειες του εκπαιδευτικού, που στοχεύουν στο να αξιοποιηθούν δίκαια και
αποτελεσματικά οι ατομικές ικανότητες, δυνατότητες, κλίσεις και τα ενδιαφέροντα
του κάθε μαθητή χωριστά ή μιας ομάδας μαθητών. Η Κoυτσελίνη (2008) ορίζει τη
«διαφοροποίηση» ως εκείνη τη διδακτική πρακτική, κατά την οποία ο
εκπαιδευτικός αξιοποιεί ποικιλία κριτηρίων, τρόπων, μέσων και διαδικασιών,
προκειμένου να ανταποκριθεί το όλο διδακτικό σχεδίασμα στις διαφορετικές
ανάγκες των μαθητών, οι οποίοι αν και συνυπάρχουν στην ίδια τάξη αποτελούν
τελείως διαφοροποιημένες οντότητες. Ο Θεοφιλίδης (2009) θεωρεί πως η
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διαφοροποίηση της διδασκαλίας είναι πρώτα απ’ όλα τρόπος σκέψης και προσθέτει
ότι πρόκειται για μια ποιοτική διδασκαλία, η οποία έχει αντικειμενικό στόχο τη
μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων μάθησης για όλους τους μαθητές. Σύμφωνα με
την Tomlinson (2005) «διαφοροποίηση» είναι η αλλαγή της μαθησιακής
διαδικασίας μέσω ευέλικτων και εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων και
ενεργειών, οι οποίες να ανταποκρίνονται στο εύρος των διαφορών ως προς τη
μαθησιακή ετοιμότητα, τα ενδιαφέροντα και το μαθησιακό στυλ των μαθητών.
Γενική αποτίμηση από τις ανωτέρω προσπάθειες ορισμού της «διαφοροποίησης της
διδασκαλίας» είναι ότι οι διαφοροποιημένοι τρόποι διδακτικής προσέγγισης
«προσανατολίζονται στον κάθε μαθητή, έτσι ώστε να τον βοηθούν με κατάλληλες
οδηγίες και αποτελεσματικά μέσα να κατακτά με το δικό του ρυθμό στόχους
διδασκαλίας και μάθησης, σύμφωνους προς τις ατομικές του δυνατότητες»
(Κανάκης, 1991:34).
Αρχές διαφοροποίησης
Οι βασικοί άξονες παρέμβασης σχετίζονται με: (α) το περιεχόμενο (content), (β) τη
διαδικασία (process), (γ) το παραγόμενο προïόν (μέθοδοι αξιολόγησης (product))
και (δ) το μαθησιακό περιβάλλον (learning environment) (Tomlinson, 2005).
Βασικές αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας:
• Ο εκπαιδευτικός γνωρίζει τα ουσιώδη σημεία του γνωστικού αντικειμένου
και επικεντρώνεται σ’ αυτά.
• Ο εκπαιδευτικός ανταποκρίνεται στη διαφορετικότητα των μαθητών,
δηλαδή κατανοεί, σέβεται και χτίζει πάνω στις διαφορές των μαθητών.
• Η αξιολόγηση και η διδασκαλία συνδέονται δυναμικά και ως εκ τούτου είναι
αλληλένδετες.
• Ο εκπαιδευτικός διαφοροποιεί το περιεχόμενο, τη διαδικασία και το
αποτέλεσμα
• Όλοι οι μαθητές συμμετέχουν σε αξιόλογες εργασίες.
• Εκπαιδευτικός και μαθητές συνεργάζονται για να επιτευχθεί το απαιτούμενο
μαθησιακό αποτέλεσμα.
• Ο εκπαιδευτικός προωθεί τόσο την ομαδική, όσο και την ατομική εργασία με
στόχο τη μεγιστοποίηση της ανάπτυξης και την ατομική επιτυχία.
• Η ευελιξία είναι το κύριο χαρακτηριστικό στην αίθουσα διδασκαλίας, στην
οποία γίνεται διαφοροποίηση της εργασίας.
Αναλυτικότερα:
• Ευελιξία και εναλλακτικότητα της διδακτικής διαδικασίας (Carr and Kemmis,
1997, Κοσσυβάκη, 2003, Tomlinson, 2010). Η ευέλικτη διδακτική
συμπεριφορά αναφέρεται σε τρία επίπεδα: α) Στο γνωσιακό, β) στο
κοινωνικό και γ) στο επικοινωνιακό (Ross, 1999).
• Επικέντρωση στα ουσιώδη τόσο στο επίπεδο των στόχων όσο και των
περιεχομένων μάθησης, με τις ανάλογες κάθε φορά προσαρμογές.
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•

•

•

•

Η αξιολόγηση της διδασκαλίας κινείται περισσότερο προς την ενίσχυση της
ανατροφοδότησης της διδασκαλίας, την προώθηση της μάθησης, αλλά και
την παρώθηση προς τη μάθηση.
Όλοι οι μαθητές συμμετέχουν σε κάθε διδακτική δραστηριότητα ανάλογα με
τη δυναμική της ατομικότητας και της προσωπικότητά τους, ενώ
αναγνωρίζεται σε όλους η αξία της προσπάθειάς τους για την προσέγγιση
της γνώσης.
Αναπτύσσεται ένα πλαίσιο υγιούς και αγαστής συνεργασίας μεταξύ των
εμπλεκομένων της διδακτικής διαδικασίας, δηλαδή μεταξύ των μαθητών,
αλλά και μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικού (Τomlinson, 2010).
Διαρκής οργάνωση και αναδιοργάνωση του έργου του εκπαιδευτικού,
προκειμένου να επιτυγχάνονται οι ανάλογες κάθε φορά προσαρμογές
(Βαστάκη,2010).

Δομικά στοιχεία της διαφοροποίησης της διδασκαλίας

Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας δεν αποτελεί μια διδακτική τεχνική ή στρατηγική
ή ένα διδακτικό μοντέλο. Είναι ένας τρόπος σκέψης για τη διδασκαλία και τη
μάθηση, που ξεκινά από τη θέση ότι η διδασκαλία πρέπει να αρχίζει από το σημείο
στο οποίο βρίσκονται οι μαθητές και όχι να στηρίζεται σε ένα διδακτικό πλαίσιο, το
οποίο αγνοεί τη μαθησιακή ετοιμότητα, το ενδιαφέρον και το μαθησιακό προφίλ
του κάθε μαθητή.
Για να το επιτύχει αυτό πρέπει να αναζητά διαρκώς εκείνες τις επιλογές, που θα
καθιστούν ενδιαφέρουσα τη διδασκαλία. Το βασικό του ερώτημα δεν πρέπει να
είναι το «τι θα μάθουν οι μαθητές», αλλά «πώς θα προσελκυστούν εποικοδομητικά
οι μαθητές προς τη μάθηση».
Για να επιτευχθούν τα προγραφόμενα είναι αναγκαίο ο εκπαιδευτικός να
διαμορφώσει εκείνο το περιβάλλον στο οποίο οι μαθητές:
§ Μπορούν να σκέφτονται ελεύθερα.
§ Βρίσκονται σε συνεχή εγρήγορση, αξιοποιώντας τόσο τη διαίσθησή τους όσο και
το εμπειρικό τους δυναμικό.
§ Συνειδητοποιούν τα λάθη τους, προβληματίζονται για αυτά, επιχειρούν την
επανόρθωση και τη βελτίωσή τους (Πασιαρδής, 2002).
§ Προκειμένου τα ανωτέρω να γίνουν πράξη στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης
διδασκαλίας θα πρέπει: α) Να δίνονται οι ανάλογες ευκαιρίες στον κάθε μαθητή
και σε όλα τα επίπεδα της διδακτικής δραστηριοποίησης και β) τα τεκταινόμενα,
κατά τη διδακτική διαδικασία, να κινούνται σε ένα πλαίσιο ευελιξίας, γρήγορων
και εναλλακτικών επιλογών και δυνατοτήτων (Τomlinson, 1997).
Αναγκαιότητα-Πλεονεκτήματα της διαφοροποιημένης διδασκαλίας
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Κίνητρο για την διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι η αναγνώριση της ύπαρξης
ατομικών διαφορών των μαθητών και οι διαφορετικές προϋποθέσεις μάθησης
(Tomlinson, 1997).
Κύρια στόχευση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας είναι η ανάδειξη της
προσωπικότητας του μαθητή ως δρώντος προσώπου (Boullough, 1997).
Αναγκαιότητα για την εφαρμογή της αποτελεί η συνειδητή και συστηματική
ανάπτυξη ενός διαφοροποιημένου τρόπου σκέψης περί της διδακτικής διαδικασίας
(Clark, 1996, Πασιαρδής, 2001).
Πλεονεκτήματα της διαφοροποιημένης διδασκαλίας
α) Οι μαθητές μαθαίνουν να εργάζονται αυτοδύναμα, να επικοινωνούν
πολυεπίπεδα μεταξύ τους επιλέγοντας από το σύνολο των δραστηριοτήτων εκείνες
τις ενέργειες που τους προκαλούν το ενδιαφέρον αλλά και ανταποκρίνονται στις
ανάγκες τους.
β) Οι όποιες εντάσεις αμβλύνονται, διότι ο καθένας βρίσκει δυνατότητες έκφρασης,
συμμετοχής αλλά και ικανοποίησης από την επιτυχία στην οποία μπορεί να φθάσει
ανάλογα με τις δυνατότητες του.
γ) Ο εκπαιδευτικός λειτουργεί συμβουλευτικά και έμμεσα καθοδηγητικά προς τους
μαθητές του και αυτό το επιτυγχάνει μέσα από διαρκή φιλοσοφική και διδακτική
«αυτοανάλυση», στοχεύοντας στο να συνειδητοποιεί, να διευρύνει και να
συστηματοποιεί τόσο το διδακτικό του έργο όσο και την αντίληψή του για το έργο
του αυτό καθαυτό (Ματσαγγούρας, 2005).
Η αναγκαιότητα για διαφοροποίηση στη διδασκαλία
Η ανάγκη προσέγγισης της γνώσης, μέσα από εναλλακτικές διδακτικές οδούς, που
εξυπηρετούν:
• Τις ιδιαιτερότητές των μαθητών, Η προσωπικότητα του κάθε μαθητή, το
επίπεδο εξέλιξης, ο ρυθμός μάθησης.
• Τις μαθησιακές προσδοκίες τους, η μαθησιακή του ετοιμότητα, το μαθησιακό
στυλ.
• Την πρόκληση κάθε φορά του ενδιαφέροντος τους για μάθηση, τα μαθησιακά
του ενδιαφέροντα.
Προϋποθέσεις για τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας
H διαφοροποιημένη διδασκαλία απαιτεί οργανωμένη και συντονισμένη
προσπάθεια από τον εκπαιδευτικό, κάτι που συνεπάγεται αφενός αναθεώρηση της
διδακτικής του φιλοσοφίας και, αφετέρου περισσότερο χρόνο και αρκετά κοπιώδη
προσπάθεια ενασχόλησης με αυτή, τουλάχιστον στο αρχικό επίπεδο προετοιμασίας
αυτού του είδους της διδακτικής διαδικασίας.
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Επιπλέον, δεν είναι ούτε απλή διαδικασία ούτε και αυτονόητη, αλλά απαιτεί την
ύπαρξη ενός ισχυρού δομικού διδακτικού υπόβαθρου, το οποίο πρέπει να
σχηματοποιείται από τον εκπαιδευτικό (Zeichner and Liston, 1996).
Για να έχει πιθανότητες επιτυχίας πρέπει να πληροί δύο βασικές προϋποθέσεις:
1.Να δομείται στη βάση ενός ολοκληρωμένου θεωρητικό-πρακτικού σχεδίου.
2.Να διαθέτει ένα πλαίσιο συνεχούς παρακολούθησης, στήριξης και
ανατροφοδότησης του τρόπου εφαρμογής του.
Στη συνέχεια των δύο αυτών προϋποθέσεων αναπτύσσονται έξι παράμετροι, οι
οποίες θεωρούνται καθοριστικές για την επίτευξη της διαφοροποιημένης
διδασκαλίας και είναι οι εξής:
α) Το όραμα για την εκπαίδευση,
β) Η ύπαρξη παιδαγωγικής και διδακτικής φιλοσοφίας,
γ) η σαφής διατύπωση αρχών και στόχων,
δ) ο σαφής προσδιορισμός των κριτηρίων διαφοροποίησης του μαθητικού
δυναμικού,
ε) η ευελιξία στην εφαρμογή του αναλυτικού προγράμματος
στ) η διαρκής αξιολόγηση του προγράμματος (Ματσαγγούρας, 2008).
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαφοροποιημένη διδασκαλία
Είναι αναγκαία για τον εκπαιδευτικό τα εξής χαρακτηριστικά:
§ της δημιουργικότητας,
§ της ευελιξίας,
§ της προσαρμοστικότητας,
§ της συνεργασίας
§ της αναγνώρισης του μαθητή ως διαφοροποιημένη οντότητα.
Παράλληλα, απαιτούνται:
• Διαρκής αναζήτηση των κατάλληλων κάθε φορά δεδομένων και
πρακτικών.
• Αποφυγή της τυποποιημένης και μαζικού τύπου διδασκαλίας.
• Προώθηση της εξατομίκευσης της διδασκαλίας (Tomlinson, 1997).
• Έναρξη της διδακτικής διαδικασίας από το σημείο της μαθησιακής
ετοιμότητας στο οποίο βρίσκονται οι μαθητές.
• Διαρκής εμπλοκή των μαθητών στη διδασκαλία μέσα από διαφορετικές
μορφές μάθησης με κύρια αρχή της προσπάθειας την πρόκληση και την
ανάδυση των ενδιαφερόντων τους αλλά και του ιδιαίτερου μαθησιακού
τους ρυθμού (Tomlinson, 2010).
• Παροχή ισότητας ευκαιριών σε όλους όχι με την έννοια της παροχής των
ίδιων ευκαιριών σε όλους αλλά εκείνων των ευκαιριών τις οποίες έχει
ανάγκη ο καθένας για την εξέλιξη και την ανάπτυξή του.
Γενικότερα, στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας ο εκπαιδευτικός
πρέπει να βαίνει από σχέσεις καθοδήγησης και ελέγχου σε σχέσεις αυτονομίας, με
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συνοδή την ανάπτυξη μεταγνωστικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων αλλά και
αυτορρύθμισης, όπου οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα των ελεύθερων επιλογών
και της συνεργατικής και αλληλεπιδραστικής οργάνωσης των δράσεων τους σε όλες
τις εκφάνσεις της διδακτικής διαδικασίας (Βαστάκη, 2010).
Στρατηγικές και τεχνικές εφαρμογής της διαφοροποιημένης διδασκαλίας
Για την αποτελεσματική εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας έχουν
προταθεί πολλές στρατηγικές. Οι πιο διαδεδομένες είναι: α. η ανεξάρτητη μάθηση,
β. τα μαθησιακά συμβόλαια, γ. η ευέλικτη ομαδοποίηση, δ. η μάθηση με λύση
προβλήματος και ε. η μελέτη περίπτωσης (Παπασταμάτης, 2013).
Ως τεχνικές διαφοροποιημένης διδασκαλίας αναφέρονται οι εξής:
1. «Η καρέκλα του φιλόσοφου»
2. Η «Πολυαισθητηριακή μέθοδος της Montessori»
3. Η καλλιέργεια και ενεργοποίηση των μεταγνωστικών ικανοτήτων των μαθητών,
ώστε να είναι σε θέση να ελέγξουν και να ρυθμίσουν τη μάθησή τους, σύμφωνα με
τους Langa &Yost, 2007 4. H ανακαλυπτική διαδικασία κατά την οποίαν οι μαθητές
συμμετέχουν σε κατάλληλα προσχεδιασμένες διαδικασίες μάθησης, ώστε να
οδηγηθούν σε συμπεράσματα με επαγωγικό συλλογισμό. 5. Η εποικοδομητικού
τύπου διδασκαλία, όπου οι εργαστηριακές δραστηριότητες σχεδιάζονται με στόχο
να προβληματίσουν τους μαθητές για τις, συνήθως, λανθασμένες προϋπάρχουσες
ιδέες τους και να προκαλέσουν γνωστική σύγκρουση και εννοιολογική αλλαγή,
δηλαδή αντικατάσταση των λανθασμένων ιδεών των μαθητών με επιστημονικά
έγκυρες ιδέες (Κολιάδης, 2005). 6. Η καθοδηγούμενη διερεύνηση, η οποία έχει
στόχο την ανάπτυξη επιστημονικού εγγραμματισμού στους μαθητές, δηλαδή την
κατανόηση της φύσης της επιστήμης, οι προκλήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες. Οι
μαθητές καλούνται επιπλέον:
α. να αξιολογήσουν υποθέσεις,
β. να διατυπώνουν προβλέψεις και
γ. να αξιολογούν θεωρητικές ιδέες χρησιμοποιώντας τις παρατηρήσεις τους.
7. Τεχνικές οργάνωσης πληροφοριών : 7Α. Οδηγοί μελέτης (study guides) είναι
φύλλα εργασίας που ετοιμάζει ο εκπαιδευτικός για να καθοδηγήσει τη μελέτη
συγκεκριμένων ενοτήτων του σχολικού βιβλίου (Lovitt & Horton, 1994).
7Β.Οπτικές αναπαραστάσεις οργάνωσης της πληροφορίας (graphic organizers),
όπως: οι πίνακες, οι εννοιολογικοί/νοηματικοί χάρτες και τα διαγράμματα ροής.
Ενδοσχολική επιμόρφωση
Η ενδοσχολική επιμόρφωση αποτελεί μία σημαντική μορφή επιμόρφωσης των
εκπαιδευτικών. Στους Νόμους 1304/1982 (αρθ. 1 παρ. 1) και 2525/1997 (αρθ. 8
παρ. 4) υπάρχουν συγκεκριμένες αναφορές στην ενδοσχολική επιμόρφωση, σε
σχέση με τα καθήκοντα του Σχολικό Συμβούλου.Τα οφέλη από τη διεξαγωγή της
επιμόρφωσης μέσα στο φυσικό της χώρο που είναι το σχολείο είναι πολλά αφού ο
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ίδιος ο εκπαιδευτικός γνωρίζει τις ανάγκες του, καθορίζει το αντικείμενο προς
διερεύνηση και τέλος μεταφέρει και εφαρμόζει στην πράξη τις σύγχρονες
προσεγγίσεις (Μαυρογιώργος, 1983).
Η Αντωνίου (2011) ερεύνησε την ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε
σχέση με το θεσμό του Σχολικού Συμβούλου παίρνοντας ημι-δομημένες
συνεντεύξεις από είκοσι (20) Σχολικούς Συμβούλους της Κεντρικής Μακεδονίας, και
προτείνει, κάνοντας αναφορά στον Χατζηπαναγιώτου (2001), το παρακάτω μοντέλο
εκπαιδευτικού σχεδιασμού για την ενδοσχολική επιμόρφωση το οποίο μπορεί να
χρησιμοποιηθεί, σε γενικές γραμμές, και στα προγράμματα εκπαίδευσης και
κατάρτισης ενηλίκων (σελ. 29-33):
• Ανάλυση του περιβάλλοντος (ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σχολικής μονάδας)
αλλά και των συμμετεχόντων (ηλικία, εμπειρία, σπουδές, δεξιότητες,
προσδοκίες) των οποίων τα δυνατά σημεία μπορούν να αξιοποιηθούν.
• Διερεύνηση των αναγκών (ατομικών και συλλογικών). Προτείνεται το μοντέλο
GRIDS (Guidelines for review and internal development in schools), με τις
παρακάτω φάσεις:
α. εξοικείωση με τη μέθοδο, ορισμός υπεύθυνου καταγραφής αναγκών
β. χρήση ερωτηματολογίου από όλο το προσωπικό
γ. σχεδιασμός, συγκέντρωση και ανάλυση δεδομένων, ώστε να διατυπωθούν
προτάσεις
δ. στάδιο δράσης και εφαρμογής των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων
ε. εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της δράσης και αξιολόγηση του μοντέλου
GRIDS.
• Καθορισμός διδακτικών στόχων προγράμματος που απορρέουν από τις
ανάγκες και είναι δύο ειδών : αυτοί που εστιάζουν στην μάθηση των
εκπαιδευτικών ως ομάδα και οι οργανωτικοί στόχοι που σχετίζονται με τη
διατήρηση και τη βελτίωση της ίδιας της εκπαιδευτικής λειτουργίας ή του
οργανισμού (σχολείο). Όπως αναλύθηκε και στην ταξινόμηση οι στόχοι αυτοί
είναι τριών ειδών και αποβλέπουν στην απόκτηση γνώσεων,στην ανάπτυξη
ικανοτήτων-δεξιοτήτων και στην αλλαγή συμπεριφοράς.
• Επιλογή των κατάλληλων περιεχομένων, μεθόδων και μέσων διδασκαλίας. Το
περιεχόμενο αποτελείται από πολλές επιμέρους ενότητες, σε κάθε μία από τις
οποίες προβλέπονται τρία επιμέρους επίπεδα : 1.θεωρητικών γνώσεων, 2.
πρακτική άσκηση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και 3. ψυχοδυναμικών μεθόδων
για την αλλαγή ή ενίσχυση στάσεων, αξιών και συμπεριφορών. Η μεθοδολογία
εξαρτάται από τους σκοπούς, τους στόχους και το προφίλ των εκπαιδευτικών
(Βεργίδης, 1989, 2055-2056). Σύμφωνα με την Lieberman (1996) oι μαθησιακέςεκπαιδευτικές δραστηριότητες χωρίζονται στις :
v άμεσες μορφές εκπαίδευσης (σεμινάρια-διαλέξεις)
v μορφές μάθησης στο σχολείο (ομάδες επίλυσης προβλημάτων, έρευνα
δράσης)
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v μορφές μάθησης εκτός σχολείου (συνεργασία με πανεπιστήμια, δίκτυα
εκπαιδευτικών ειδικοτήτων
Η Αντωνίου
αναφέρει ότι “τα προγράμματα ενδοσχολικής επιμόρφωσης
ενδιαφέρονται κυρίως για τις δραστηριότητες που εντάσσονται στην «άμεση μορφή
μάθησης στο σχολείο» χωρίς να αποκλείουν τις άλλες δύo” (σελ. 32)
v Χρηματοδότηση και προβολή του προγράμματος.Το κόστος στην
περίπτωση αυτή είναι μειωμένο, αφού γίνεται στο χώρο του σχολείο.
Σημαντικός είναι ο ρόλος του διευθυντή του σχολείου πείθοντας τους
εκπαιδευτικούς για τα οφέλη του προγράμματος.
v Αξιολόγηση του προγράμματος. Υπάρχουν δύο είδη : διαμορφωτική και
συνολική (έχουν αναλυθεί παραπάνω).Στο πλάνο αξιολόγησης
συμμετέχουν όλοι όσοι εμπλέκονται στη διαδικασία. Η τελική
αξιολόγηση περιλαμβάνει τη συλλογή και ανάλυση των στοιχείων ώστε
να διερευνηθεί ο βαθμός επίτευξης των στόχων και ο βαθμός θετικής ή
αρνητικής συμβολής των βασικών δραστηριοτήτων (Χασάπης, 2000).
Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, η Γενική
Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων
υλοποίησαν ένα πρόγραμμα με τίτλο ‘Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων’ (2010)
όπου αναφέρονται πέντε βήματα στη διαδικασία σχεδιασμού προγράμματος
εκπαίδευσης ενηλίκων και ουσιαστικά αναφέρεται στα κύρια στοιχεία από τα οποία
αποτελείται κάθε άρτια σχεδιασμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων :
v Μελέτη και αξιοποίηση κάθε πληροφορίας για να εντοπιστούν οι
παράγοντες που διαμορφώνουν το πλαίσιο ανάπτυξης των διδακτικών
δραστηριοτήτων
v Διατύπωση στόχων διδακτικής ενότητας ή ολόκληρου του
προγράμματος
v Καθορισμός και οργάνωση του περιεχομένου
v Επιλογή των εκπαιδευτικών τεχνικών και μέσων
v Σχεδιασμός της αξιολόγησης των εκπαιδευομένων και των συντελεστών
της διδακτικής ενότητας ή προγράμματος.
Αυτό το μοντέλο μπορεί να θεωρηθεί συνδυαστικό των μοντέλων εκπαιδευτικού
σχεδιασμού που παρουσιάστηκαν παραπάνω, αλλά η βασική θέση παραμένει ότι
κάθε μέθοδος/τρόπος σχεδιασμού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες απαιτήσεις και
συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιείται κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Διεξαγωγή της ενδοσχολικής επιμόρφωσης
Λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων και τα
χαρακτηριστικά των ενηλίκων εκπαιδευομένων (εκπαιδευτικών), χρησιμοποιούμε
στρατηγικές εκπαίδευσης ενηλίκων για να σχεδιάσουμε την επιμορφωτική μας
δράση. Προσδοκάται ότι, μετά την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης, οι
εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν γνώσεις σχετικές με τη διαφοροποιημένη
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διδασκαλία και θα αναπτύξουν θετική στάση προς αυτήν, έτσι ώστε να την
εφαρμόσουν στην καθημερινή διδακτική στάση.
Ξεκινάμε με ερωτήσεις προβληματισμού όπως: Θεωρείτε σωστό και εφικτό όλοι οι
μαθητές να μαθαίνουν τα ίδια πράγματα την ίδια ώρα; Γιατί; Η επιμόρφωση θα
διαρκέσει συνολικά έξι διδακτικές ώρες (τρία δίωρα) και θα αποτελείται από τρία
μέρη. Το πλάνο της θα έχει ως εξής:
1Ο ΜΕΡΟΣ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ «ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ»
1.1) Αποσαφήνιση και Εννοιολογικός προσδιορισμός της «ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ»
1.2) Η αξία της «ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ» στη σύγχρονη διδακτική
πράξη
1.3) Αρχές και Δομική λειτουργικότητα της «ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ»
1.4) Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη «ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ»
1.5) Παραδοσιακή αίθουσα διδασκαλίας και αίθουσα με «ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ»: μια αντιδιαστολή
2Ο ΜΕΡΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ «ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ»
1.1) Σχεδιάγραμμα της διδακτικής εφαρμογής με βάση το μοντέλο
«ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ» της Tomlinson (2005)
1.2) Ανάπτυξη διδακτικών «Παραδειγμάτων»: Σχολιασμός και τεκμηρίωση
3Ο ΜΕΡΟΣ
ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ «ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ»
Ανάπτυξη εφαρμογών «ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ» από τους
συμμετέχοντες.
Θα ακολουθήσει αξιολόγηση της επιμόρφωσης με χρήση ερωτηματολογίου στο
οποίο θα περιλαμβάνονται ερωτήσεις, που θα οδηγούν στη διαπίστωση της
επίτευξης ή όχι των στόχων της επιμόρφωσης.
Συμπεράσματα
Η διεξαγωγή ενδοσχολικών επιμορφώσεων στους εκπαιδευτικούς με θεματολογία
που τους ενδιαφέρει (ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών) και είναι άμεσα
εφαρμόσιμη στη σχολική τάξη είναι ό,τι πιο ουσιαστικό και ωφέλιμο μπορεί να τους
προσφερθεί. Αν δε η επιμόρφωση αυτή περιλαμβάνει και βιωματικό μέρος η
ικανοποίησή τους είναι ακόμα μεγαλύτερη και η αύξηση της αποτελεσματικότητας
της επιμόρφωσης ιδιαίτερα αισθητή.
Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας είναι ένα σημαντικό ζητούμενο των τελευταίων
χρόνων και η επιθυμία των συναδέλφων να επιμορφωθούν σχετικά με αυτήν, ώστε
να μπορέσουν στη συνέχεια να την εφαρμόσουν στην πράξη είναι μεγάλη. Ως εκ
τούτου θεωρώ ότι η εφαρμογή μιας επιμόρφωσης, όπως αυτή που προαναφέραμε,
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προσαρμοσμένης στις εκάστοτε συνθήκες θα προκαλέσει αισθητή βελτίωση στο
διδακτικό έργο των εκπαιδευτικών που θα την παρακολουθήσουν.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στη σημερινή εποχή, έχουν συντελεσθεί σημαντικές αλλαγές στο ζήτημα της
ισότητας των φύλων, τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και στη χώρα μας. Οι έμφυλοι
ρόλοι έχουν διευρυνθεί με την παρουσία νέων και σύγχρονων ρόλων στο πρόσωπο
τους. Το ερώτημα που τίθεται, αφορά στην ουσία των αλλαγών αυτών και την
αφομοίωση και μετατροπή τους από τα σχολικά εγχειρίδια σε ένα ευέλικτο και μη
στερεότυπο σχήμα παρουσίασης των δύο φύλων. Παράλληλα, ένα από τα κύρια και
βασικά στοιχεία-συστατικά του Νέου Κόσμου και της Νέας Ζωής που αποτελεί την
ουσία του χριστιανισμού και ευαγγελίζεται η Εκκλησία, έχει να κάνει με την
αναγνώριση της ισοτιμίας της γυναίκας. Στόχο της έρευνας αυτής αποτελεί η
ποσοτική και ποιοτική έμφυλη εμφάνιση σε πρωταγωνιστικούς ρόλους στα
σημερινά διδακτικά εγχειρίδια των Θρησκευτικών στο Δημοτικό σχολείο. Η έρευνα
κατέδειξε: α) Την αριθμητική ανισότητα σε βάρος του γυναικείου φύλου, β) Την
παρουσίαση των δύο φύλων με στερεότυπο τρόπο, πλην ορισμένων εξαιρέσεων, οι
οποίες όμως δεν μπορούν να χαρακτηρίσουν θετικά τη συνολική έμφυλη εικόνα.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ
Η ισότητα με βάση το φύλο αναγνωρίζεται ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα.
«Τα δικαιώματα των γυναικών είναι ανθρώπινα δικαιώματα» (Weiler, 1997), τα
οποία ανθρώπινα δικαιώματα χαρακτηρίζονται χωρίς αμφιβολία ως μία από τις
σημαντικότερες ανθρώπινες κατακτήσεις στην ιστορική του πορεία, «ίσως η πιο
σημαντική πολιτική κατάκτηση της εποχής μας» (Δεληκωσταντής, 1994). Παρόλο
που η προηγούμενη φράση, ότι δηλαδή τα δικαιώματα των γυναικών θεωρούνται
ανθρώπινα δικαιώματα, φαίνεται τόσο απλή όσο και αυτόδηλη, εντούτοις περιέχει
περισσότερο ισχυρές έννοιες-σημασίες από αυτές που καθίστανται φανερές αρχικά.
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Η συγκεκριμένη φράση υπονοεί ότι «αυτό το οποίο δικαιούνται οι γυναίκες είναι το
ίδιο με αυτό που δικαιούνται όλοι οι άνθρωποι» (Mead, 1995).
Το φεμινιστικό-γυναικείο κίνημα αναλώθηκε, ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα, σε
πολύμορφους αγώνες γύρω από τη θεματική της ισότητας των φύλων. Η βασική
λογική την οποία έθεσε σε αμφισβήτηση το φεμινιστικό κίνημα ήταν η διχοτόμηση
του κοινωνικού χώρου σε δημόσιο και ιδιωτικό και την ίδια στιγμή η αντιστοίχιση
του κάθε χώρου ξεχωριστά με τα δύο φύλα. Έτσι, το ανδρικό φύλο συνδέεται
προνομιακά με τη δημόσια σφαίρα της οικονομίας και της πολιτικής, αφού είναι
άμεσα συνυφασμένο με την έννοια και την ιδιότητα του πολίτη – από την αρχαία,
ακόμη, Ελλάδα και την εποχή του Περικλή μέχρι και τη σύγχρονη φιλοσοφία- ενώ,
αντίθετα, ο ιδιωτικός χώρος της οικογένειας ανατίθεται στη γυναίκα.
Οι νέες προσεγγίσεις των φαινομένων στο χώρο της κοινωνίας και των επιστημών,
άλλαξαν τα δεδομένα και την προοπτική στο γυναικείο κόσμο. Ενώ οι παραδοσιακές
ταξινομήσεις αντιμετώπιζαν με άνισο τρόπο τα δύο φύλα, επικαλούμενες τη
βιολογική τους διαφοροποίηση, οι νέες ερμηνευτικές λογικές επικεντρώνονται στα
πολιτισμικά δεδομένα, τα οποία χρησιμοποιούν για να αποδώσουν την κοινωνική
και ιστορική διάσταση στην «ανδρική» και τη «γυναικεία» συμπεριφορά. Η έννοια
του «κοινωνικού φύλου» (gender)140 το οποίο, συνήθως, αποκαλείται σήμερα μόνο
«φύλο», αποτυπώνεται και εκφράζεται στην ταυτότητα του ανθρώπου, κοριτσιού
και αγοριού, γυναίκας και άνδρα. Η ταυτότητα του φύλου διαμορφώνεται και
συγκροτείται από πολύ νωρίς και συγκεκριμένα την παιδική ηλικία (Turner, 1998,
Κογκίδου, 1990). Πρόκειται για μία διαδικασία κοινωνικοποίησης, η όλη πορεία της
οποίας ακούει στο όνομα «κοινωνικοποίηση του ρόλου των φύλων» και
αναφέρεται στη συλλογή μορφών συμπεριφοράς, επαγγελμάτων και
χαρακτηριστικών της προσωπικότητας, τα οποία θεωρούνται ως τυπικά του φύλου
ή κατάλληλα για το ένα ή το άλλο φύλο (Serbin, 1985).
Με τη διαμόρφωση της ταυτότητας και την ανάπτυξη του ρόλου των φύλων
σχετίζεται και το θέμα «στερεότυπα των φύλων», τα οποία αντανακλούν τις
γενικευμένες κοινωνικές κρίσεις, αντιλήψεις και στάσεις σχετικά με τους ρόλους, τις
ικανότητες και τις μορφές συμπεριφοράς των ατόμων, εξαιτίας της
κατηγοριοποίησής τους σε γυναίκες και άνδρες, που μάλιστα θεωρούνται όχι μόνο
διαφορετικές αλλά και αντίθετες (Lips, 1988). Τα στερεότυπα του ρόλου των φύλων
αποτελούν μη ρεαλιστικές στάσεις και αντιλήψεις οι οποίες ευθύνονται για την
ανισότητα, που εξακολουθεί να υπάρχει σε βάρος των γυναικών σε πλείστους
κοινωνικούς τομείς, όπως στην οικογένεια, την εκπαίδευση, την εργασία, τη
συμμετοχή στα κοινά. Παρά το ότι όλο και περισσότερες γυναίκες μορφώνονται,
γίνονται αποδεκτές σε παραδοσιακούς χώρους «ανδρικών» επαγγελμάτων (στον
ιατρικό, νομικό, στις φυσικές επιστήμες, στη διοίκηση επιχειρήσεων κλπ.), είναι
κοινωνικά και οικονομικά ανεξάρτητες και γενικά έχουν κατακτήσει αρκετά πεδία
140

Αντιδιαμετρικά με τον όρο «βιολογικό φύλο» (sex) ο οποίος, ως ερμηνευτικό εργαλείο, χάνει
ολοένα και πιο πολύ την αυτονόητη αξία του.
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και τομείς, εντούτοις τα στοιχεία ανισότητας εξακολουθούν να υπάρχουν, αφού η
δομή και οργάνωση της σύγχρονης κοινωνίας συνεχίζει και παραμένει
ανδροκρατική σε διεθνές επίπεδο (Θεοδώρου & Κουτλής, 2001).
Η συμβολή της εκπαίδευσης, ως ενός από τους κυριότερους κοινωνικοποιητικούς
παράγοντες, θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική στη διαμόρφωση στάσεων και
απόψεων σχετικά με το ρόλο των δύο φύλων και κατά επέκταση στην κατεύθυνση
της εξάλειψης των κοινωνικών έμφυλων διακρίσεων. Ο ρόλος των σχολικών βιβλίων
φαίνεται να είναι εξαιρετικά καίριος, αφού μέσα από αυτά παρουσιάζονται, ως
κατάλληλα για τα δύο φύλα, ρόλοι, χαρακτηριστικά, επαγγέλματα και
δραστηριότητες, αλλά και ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής των παιδιών αφιερώνεται
αποκλειστικά στη μελέτη τους (Κανταρτζή, 2003). Τα σχολικά βιβλία, λοιπόν, των
παιδιών συμμετέχουν ουσιαστικά και παράλληλα με άλλους παράγοντες στην
πορεία της κοινωνικοποίησης των δύο φύλων, καθώς επηρεάζουν τις απόψεις τους
σχετικά με τις γυναίκες και τους άνδρες.
Η εμφάνιση και εξάπλωση της χριστιανικής εκκλησίας στην ιστορία μπορεί να
χαρακτηρισθεί ως ένα μεταμορφωτικό και ανακαινιστικό μέγεθος της
πραγματικότητας και των ανθρώπινων σχέσεων σε κάθε επίπεδο,
συμπεριλαμβανομένου και αυτού των φύλων. Μέσα από τη σχέση του Χριστού με
τις γυναίκες και τη στάση του απέναντι σε αυτές, ανατρέπεται ο παγιωμένοςκατεστημένος καταμερισμός των ρόλων των φύλων, μεταξύ της ιδιωτικής σφαίρας
στην οποία τοποθετείται η γυναίκα και του δημόσιου χώρου στον οποίο κυριαρχεί ο
άνδρας141, καταδεικνύοντας ότι, «εν Χριστώ», τα πολιτισμικά και κοινωνικά
αδιανόητα γίνονται συνειδητά ως αυτονόητα και το αντίθετο. Μέσα στο
εκκλησιαστικό πλαίσιο του αποστόλου Παύλου «ουκ ένι Ιουδαίος ουδέ Έλλην, ουκ
ένι δούλος ουδέ ελεύθερος, ουκ ένι άρσεν και θήλυ· πάντες γαρ υμείς εις έστε εν
Χριστώ Ιησού»142, συντελείται μία μεταμόρφωση που διαλύει αυτά ακριβώς που
δηλητηριάζουν τις οποιεσδήποτε διαφορές μεταξύ των ανθρώπων, ανάμεσα στις
οποίες και αυτές σε διαφορετικά φύλα, όπως την αντίθεση και τη διαίρεση, τον
ανταγωνισμό και το φθόνο, σε τελική ανάλυση το φόβο του/της ίδιου/ας του/της
«άλλου/ης» και των σχέσεών μας με αυτόν/ήν (Αγόρας, 2004).
Το μάθημα των Θρησκευτικών, στο πλαίσιο μίας «απελευθερωτικής θρησκευτικής
αγωγής», η οποία από τη μία μεριά είναι ανάγκη να σέβεται και να δρα στην
κατεύθυνση της προσωπικής αυτονομίας του/της μαθητή/τριας και από την άλλη
να τον/την προφυλάσσει από το δογματισμό και το φανατισμό, έχει τη δυνατότητα
να δημιουργήσει αίσθημα κοινωνικής ευθύνης στα παιδιά και να καλλιεργήσει σε
αυτά ένα πνεύμα κριτικό και οικουμενικό (Βασιλόπουλος, 1996). Επιπλέον, το
θρησκευτικό μάθημα, καθώς παρέχει και αυτό πληροφόρηση, ενισχύει τα μέσα
εκείνα τα οποία είναι απαραίτητα να ενταχθούν στη ζωή των μαθητριών/ών, με
141

Λουκάς (ι΄, 38-42). Όπου επιτιμείται από τον Ιησού η Μάρθα για την προτίμηση των οικιακών
φροντίδων και επαινείται η αδελφή της Μαρία για την εκλογή της «αγαθής» μερίδας.
142
Προς Γαλάτας, (γ΄, 28).
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κύριο στόχο την άσκηση της αγωγής για τα ανθρώπινα προβλήματα και δικαιώματα,
μέσα στα οποία ενυπάρχουν και αυτά που έχουν σχέση με τα δύο φύλα (γυναικεία
ισότητα, έμφυλη ασυμμετρία με αποδέκτη τις διακρίσεις απέναντι στο γυναικείο
φύλο). Μάλιστα, με βάση τη διεπιστημονική και διαθεματική προσέγγιση της
διδασκαλίας που διατρέχει τη σημερινή ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, το
μάθημα των Θρησκευτικών έχει τη δυνατότητα αλλά και την ευκαιρία να
διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην άρση αδικιών και ανισοτήτων απέναντι στη
γυναίκα, καθιστώντας το/τη μαθητή/τρια ζωντανό μέλος της κοινωνίας, το οποίο
βιώνει την προσωπική και κοινωνική ευθύνη για ο,τιδήποτε σχετικό με το
συγκεκριμένο θέμα συμβαίνει γύρω του/της (Κογκούλης, 2003).
Η αναμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων και των βιβλίων στο σχολείο
αποτελεί βασικό κομμάτι στο γενικότερο πλαίσιο ανανέωσης της εκπαίδευσης, στην
κατεύθυνση της απαλλαγής από προκαταλήψεις, πρότυπα και μορφές
συμπεριφοράς, που ευνοούν και ενισχύουν τις διαφοροποιήσεις των μαθητριών/ών
ως προς το φύλο τους και δημιουργούν αδικίες και ανισότητες μεταξύ τους. Στη
χώρα μας, τα τελευταία χρόνια έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στον τομέα των
σχολικών εγχειριδίων, με τις τελευταίες να μετρούν από το 2006.
Το ερώτημα, βέβαια, που τίθεται, αφορά στην ουσία των αλλαγών αυτών και στον
εκσυγχρονισμό του σχολείου, για την απάλειψη του άκαμπτου χαρακτήρα των
ρόλων των δύο φύλων και την αλλαγή-μεταμόρφωσή τους σε περισσότερο
λειτουργικούς και ελαστικούς. Παρουσιάζει, επομένως, μεγάλο ενδιαφέρον ο
τρόπος που το σχολείο, μέσω της χρήσης των εγχειριδίων, μεταβιβάζει τις απόψεις
για τους έμφυλους ρόλους στα παιδιά της σχολικής ηλικίας.
ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ
Ως στόχος της παρούσας έρευνας ορίζεται η εξέταση στα σύγχρονα σχολικά
εγχειρίδια των Θρησκευτικών στο Δημοτικό σχολείο143, τόσο της συχνότητας
εμφάνισης του γυναικείου και του ανδρικού φύλου σε πρωταγωνιστικούς ρόλους,
όσο και του τρόπου με τον οποίο εμπλέκονται σε αυτούς. Η συγκεκριμένη επιλογή
οφείλεται στο γεγονός ότι σε πολλά μαθήματα, στο κείμενο (τίτλος και
περιεχόμενο) και στην εικονογράφηση, πρόσωπα και των δύο φύλων φαίνονται να
διαδραματίζουν πρωτεύοντα ρόλο, είτε λόγω της δράσης και συμμετοχής τους στα
γεγονότα είτε εξαιτίας της εξέλιξης των όσων συμβαίνουν με αφετηρία ή γύρω από
αυτά.
Η μέθοδος η οποία θεωρήθηκε προσφορότερη για τη διεξαγωγή της παρούσας
έρευνας, είναι η μέθοδος της ανάλυσης περιεχομένου. Σύμφωνα με τον Berelson
(1952) «Η ανάλυση περιεχομένου είναι μία τεχνική έρευνας για την αντικειμενική,
συστηματική και ποσοτική περιγραφή του περιεχομένου της γραπτής και
προφορικής επικοινωνίας». Σύμφωνα με άλλους, η ανάλυση περιεχομένου
θεωρείται ως «η τεχνική με την οποία κάνεις ερμηνείες συγκεκριμένων
143

Στην έρευνα, συνεξετάζονται-συνερευνώνται και τα βιβλία της/του δασκάλας/ου.
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χαρακτηριστικών του μηνύματος, που ορίζονται συστηματικά και αντικειμενικά»
(Holsti, 1968). Γενικά, η ανάλυση περιεχομένου διέπεται από βασικά
χαρακτηριστικά, όπως: η αντικειμενικότητα, η συστηματικότητα, η γενίκευση, η
ποσοτικοποίηση-quantification (αριθμητική μέτρηση χαρακτηριστικών του
περιεχομένου) και η ποιοτική-qualitative ανάλυση (παρουσία ή απουσία
χαρακτηριστικών του περιεχομένου) (Berelson, 1952).
Το αν μία ανάλυση περιεχομένου, σε κάποια έρευνα, μπορεί να είναι περισσότερο
ή λιγότερο ποιοτική ή ποσοτική, αυτό εξαρτάται και από το υπό εξέταση
συγκεκριμένο πρόβλημα (Άχλης, 1983). Το σίγουρο, όμως, είναι ότι η ανάλυση
περιεχομένου πάνω σε βιβλία τα οποία απευθύνονται σε παιδιά μικρής ηλικίας,
συμπεριλαμβανομένων, βεβαίως, και των σχολικών, «είναι πάντοτε αποκαλυπτική»
(Φραγκουδάκη, 1978).
Με σκοπό την αποδελτίωση του υλικού που πρόκειται να αναλυθεί, καθορίσθηκε
και η μονάδα ανάλυσης. Το θέμα θεωρήθηκε ως εκείνη η μονάδα ανάλυσης, η
οποία έχει τις δυνατότητες να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης
έρευνας.
Προκειμένου, επίσης, να διασφαλιστεί η αξιοπιστία των ευρημάτων και να
περιοριστεί ο οποιοσδήποτε υποκειμενισμός, χρησιμοποιήθηκαν δύο (2) κριτές.
Τα ποσοτικά ευρήματα της έρευνας, αριθμητικά και ποσοστιαία (επί τοις %),
παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν:
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Αριθμητική συχνότητα
σε πρωταγωνιστικούς ρόλους
ΤΑΞΕΙΣ
Πρωταγωνιστικά πρόσωπα
γυναικών
Πρωταγωνιστικά πρόσωπα
ανδρών
Πρωταγωνιστικά πρόσωπα
κοριτσιών
Πρωταγωνιστικά πρόσωπα
αγοριών

εμφάνισης γυναικείων και ανδρικών προσώπων
Γ΄

Δ΄

Ε΄

ΣΤ΄

ΣΥΝΟΛΟ

1

1

2

1

5

6

10

10

9

35

2

1

4

2

9

9

3

10

4

26

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Ποσοστιαία συχνότητα εμφάνισης γυναικείων και ανδρικών προσώπων
σε πρωταγωνιστικούς ρόλους
ΤΑΞΕΙΣ
Γ΄
Δ΄
Ε΄
ΣΤ΄
ΣΥΝΟΛΟ
Πρωταγωνιστικά πρόσωπα
14,29% 9,09% 16,67%
10%
12,50%
γυναικών
Πρωταγωνιστικά πρόσωπα
85,71% 90,91% 83,33%
90%
87,50%
ανδρών
Πρωταγωνιστικά πρόσωπα
18,18%
25%
28,57% 33,33% 25,71%
κοριτσιών
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Πρωταγωνιστικά πρόσωπα
αγοριών

81,82%

75%

71,43%

66,67%

74,29%

Η συχνότητα εμφάνισης μεταξύ γυναικείων και ανδρικών προσώπων στους
πρωταγωνιστικούς ρόλους είναι, σαφώς, εναντίον του γυναικείου φύλου. Αυτό
μπορεί να θεωρηθεί ότι οφείλεται, αφενός στο ότι οι θηλυκοί χαρακτήρες
υπολείπονται, ποσοστιαία, κατά πολύ των αρσενικών και αφετέρου, στην ύπαρξη
και προβολή ενός πατριαρχικού θρησκευτικού και ιστορικού περίγυρου. Και στα
σύγχρονα όμως πρόσωπα, τα οποία χρησιμοποιούνται από τους/τις
συγγραφείς/ισσες στην πλοκή και εξέλιξη του περιεχομένου των κειμένωνμαθημάτων, η γυναικεία εικόνα υποχωρεί σημαντικά έναντι της ανδρικής, όχι μόνο
σε αριθμητικό επίπεδο, αλλά και σε θέματα που έχουν να κάνουν με τη διεύρυνση
των ρόλων της γυναίκας στη σημερινή εποχή και τη συμμετοχή και δράση της σε
πλείστους κοινωνικούς τομείς.
Πιο συγκεκριμένα, η ποιοτική ανάλυση της έρευνας δείχνει ότι:
Οι θηλυκοί ρόλοι στους οποίους πρωταγωνιστούν γυναίκες και κορίτσια είναι
δυνατό να προέρχονται από το ιστορικο-θρησκευτικό περιβάλλον του περιεχόμενου
των εγχειρίδιων ή να συνδέονται με κάποια λογοτεχνικά κείμενα. Είναι, όμως,
εξαιρετικά, περιορισμένοι σε σχέση με αυτούς των ανδρών-αγοριών. Για
παράδειγμα:
v Η αγία Ακυλίνα στο ομώνυμο κείμενο, μιλά στις συνομήλικες (δεκάχρονες) φίλες
της για το Χριστό και ως αποτέλεσμα αυτού, συλλαμβάνεται από τον ηγεμόνα της
περιοχής και θανατώνεται (Ε΄, 41)144.
Το μεγαλύτερο μέρος των πρωταγωνιστικών ρόλων γυναικών και κοριτσιών αφορά
εμπλεκόμενα από τους/τις συγγραφείς/ισσες στο περιεχόμενο των μαθημάτων
σύγχρονα πρόσωπα, αρκετές φορές, όμως, προβαλλόμενα στερεοτυπικά:
v Στο μάθημα «Αγώνες για τη δικαιοσύνη», ένα κορίτσι (Ζωή) μέσα από τα
αισθήματα λύπης που νιώθει για την απόλυση του πατέρα της από τη δουλειά του,
αλλά και τα αισθήματα οίκτου που προκαλεί στους/στις συμμαθητές/τριές της στην
τάξη, δίνει την αφορμή στο δάσκαλο να μιλήσει για το αντικείμενο του μαθήματος,
τη δικαιοσύνη (Ε΄, 103).
v Με βάση το κείμενο στο «Βλέπω και μαθαίνω» του μαθήματος «Τα πρώτα
βήματα», την αντίστοιχη εικόνα και το σχόλιο στο βιβλίο της/του δασκάλας/ου
«Κεντρικό τραπέζι», πρωταγωνιστεί το μωρό που είναι κορίτσι – στο κείμενο η
αδελφή του αναφέρεται ως «η μεγαλύτερη αδελφή» - και το οποίο προσπαθεί με
τη βοήθεια άλλων (κυρίως, της γιαγιάς του αλλά και της αδελφής του), να
περπατήσει για πρώτη φορά (Δ΄, 9) και (Β.Δ. Δ΄, 16)145.
κάποιες άλλες, πάλι, χωρίς στερεότυπα:
144

Ε΄ = Πέμπτη τάξη (με κεφαλαίο γράμμα δηλώνονται οι τάξεις), 41 = Ο αριθμός της σελίδας.
Β.Δ. Δ΄ = Βιβλίο Δασκάλου/ας Τετάρτης τάξης (με κεφαλαία γράμματα δηλώνονται τα βιβλία για
το/τη δάσκαλο/α και οι τάξεις στις οποίες αντιστοιχούν), 16 = Ο αριθμός της σελίδας.
145
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v Στη μεσαία από τις τρεις (3) εικόνες που συνοδεύουν το κείμενο «Το έργο της
ορθόδοξης ιεραποστολής και των διεθνών οργανισμών», ξεχωρίζει μία γυναίκα,
γιατρίνα ή νοσηλεύτρια, η οποία προσφέρει ιατρική φροντίδα σε ανθρώπους,
εμβολιάζοντάς τους (Γ΄, 31).
v Ένα κορίτσι (Ειρήνη) στο μάθημα «Αγία Σοφία: Ένα θαύμα τέχνης», γίνεται το
κέντρο ενδιαφέροντος στην τάξη με τις φωτογραφίες που φέρνει από το ταξίδι της
στην Κωνσταντινούπολη και εξηγεί στις/στους συμμαθήτριές/ές της για το
μεγαλοπρεπή ναό της Αγίας Σοφίας, δίνοντας, παράλληλα, την αφορμή να ξεκινήσει
το μάθημα (Ε΄, 68).
Οι αρσενικοί πρωταγωνιστικοί ρόλοι (άνδρες και αγόρια) προέρχονται και
συνδέονται και αυτοί με το ιστορικο-θρησκευτικό περιεχόμενο των εγχειρίδιων, το
οποίο, σαφώς, τους ευνοεί ιδιαίτερα:
ü Στο κείμενο «Ένας ταξιδιώτης Αιθίοπας γίνεται χριστιανός», ο άνδρας (Αιθίοπας)
ο οποίος διδάσκεται από τον απόστολο Φίλιππο το λόγο του Χριστού, βαπτίζεται
από εκείνον και συνεχίζει το ταξίδι του, κηρύττοντας ο ίδιος, πλέον, τον ευαγγελικό
λόγο (Δ΄, 44).
ü Στην παραβολή του Χριστού, του Τελώνου και Φαρισαίου, έχουμε τόσο το
Φαρισαίο με την αρνητική εικόνα υπεροψίας, εγωισμού και υποκρισίας που
προβάλλει μέσω της προσευχής του, όσο και τον Τελώνη ο οποίος μέσα από αυτήν
(προσευχή), ζητά με ταπεινότητα και ειλικρίνεια από το Θεό συγχώρηση για τις
αμαρτίες του (ΣΤ΄, 35) και (Β.Δ. ΣΤ΄, 33-35).
ü Στο κείμενο «Ο Άγιος Ταρσίζιος», το αγόρι (άγιος Ταρσίζιος) το οποίο
αναλαμβάνει να μεταφέρει τα Τίμια Δώρα (Θεία Κοινωνία) στους/στις
χριστιανούς/ές που βρίσκονταν στη φυλακή και που θυσιάζει τη ζωή του, για να μην
πέσουν στα χέρια συνομήλικών του ειδωλολατρών (Ε΄, 42).
ü Στο μάθημα «Ένας άνθρωπος αλλάζει ριζικά», εκτός, φυσικά, από τον Ιησού που
επιτελεί το θαύμα, και ο θεραπευμένος δαιμονισμένος άνδρας ο οποίος επιζητεί και
συμβάλλει στη λύτρωσή του και που υγιής, πλέον, ψυχικά και σωματικά κηρύττει
στους/στις συμπολίτες/ισσες του το όνομα και το λόγο του Χριστού (Ε΄, 49) και (Β.Δ.
Ε΄, 49).
Να σχετίζονται, επίσης και αυτοί, με χαρακτήρες λογοτεχνικών κειμένων ή
σύγχρονα πρόσωπα τα οποία χρησιμοποιούνται από τους/τις συγγραφείς/ισσες και
εμπλέκονται με ουσιαστικό και, αρκετές φορές, στερεότυπο τρόπο στην πλοκή και
δράση των μαθημάτων:
ü Στο κείμενο «Η ονομαστική μου γιορτή» σε συνδυασμό με τις δύο (2) αντίστοιχες
εικόνες, το αγόρι (Νικόλας) το οποίο έχει την ονομαστική του γιορτή, πηγαίνει στην
εκκλησία και κοινωνεί, προσεύχεται στον άγιο Νικόλαο για τον πατέρα του που
είναι ναυτικός, γνωρίζει πράγματα από τη ζωή του Αγίου του οποίου έχει και το
όνομα και εικονίζεται να δέχεται δώρα από τους/τις φίλους/ες του (Γ΄, 74-75).
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ü Στο κείμενο «Τοιχογραφίες που διηγούνται πολλά», ο ιερέας ο οποίος εξηγεί
στις/στους μαθήτριες/ές τις τοιχογραφίες, που βρίσκονται μέσα στο ναό και τη
σημασία τους (Ε΄, 78-79).
Παρά ταύτα, αρσενικά πρόσωπα παρουσιάζονται να πρωταγωνιστούν και σε μη
στερεοτυπικούς ρόλους:
ü Στην εικόνα που συνοδεύει το κείμενο «Ο πόλεμος ένα μεγάλο κακό», ένα αγόρι
διαδηλώνει υπέρ της ειρήνης και εναντίον του πολέμου (Γ΄, 99).
ü Στο κείμενο «Ο συνάνθρωπος ως αδελφός», ένα αγόρι (Γιώργος) συμμετέχει και
βοηθά σε αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας της ενορίας του προς άλλη χώρα, κάτι
που γίνεται αντιληπτό και σχολιάζεται από κάποια/ο συμμαθήτριά/ή του ως πράξη
χριστιανικής αδελφοσύνης (ΣΤ΄, 72).
Κάτι που χρήζει ανάγκης τονισμού, είναι η ύπαρξη θετικών έμφυλων αναφορών ως
προς το ζήτημα της ισότητας, είτε με την παράλληλη εμφάνιση πρωταγωνιστικών
ρόλων και των δύο φύλων:
§ Από κοινού παρουσιάζουν το μάθημα μέσα στην τάξη στους/στις
συμμαθητές/τριές τους, στο κείμενο «Η λατρεία των Εβραίων στη συναγωγή το
Σάββατο», ένα κορίτσι (Δεββώρα) και ένα αγόρι (Συμεών), καθώς συνεργάζονται για
τη συγκέντρωση του υλικού σχετικά με το χώρο λατρείας (συναγωγής) της δικής
τους θρησκείας (ιουδαϊκής) (ΣΤ΄, 104-106). Το ίδιο συμβαίνει και με δύο (2) άλλα
παιδιά, το Γιουσούφ και τη Λεϊλά, στο κείμενο «Η προσευχή των μουσουλμάνων στο
τζαμί την Παρασκευή», καθώς παρουσιάζουν υλικό το οποίο αφορά στη μορφή και
τη λειτουργία του χώρου λατρείας (τεμένους ή αλλιώς, τζαμιού) της δικής τους
θρησκείας (του Ισλάμ) (ΣΤ΄, 107-108).
§ Στα πλαίσια του κειμένου «Η προσευχή είναι επικοινωνία με το Θεό», ένα
κορίτσι και ένα αγόρι παρουσιάζονται να προσεύχονται σε δύο (2) διαφορετικές
εικόνες. Το αγόρι μπροστά στην εικόνα της Παναγίας που κρατάει στην αγκαλιά της
το μικρό Χριστό και το κορίτσι, πιθανότατα, στο δωμάτιό του και σε αντιστοιχία με
τον τίτλο «Η προσευχή ενός μικρού κοριτσιού» (Γ΄, 16-17).
είτε με την αποσιώπηση και μη πρωταγωνιστική προσωποποίηση του φύλου:
§ Στην έναρξη του μαθήματος «Η αλήθεια εκφράζεται με ύμνους στη λατρεία»,
αναφέρεται: «Όταν φτάσαμε στην Πορταριά του Πηλίου οι φίλοι μου και εγώ, ο
ήλιος...». Σε ολόκληρο το κείμενο, η αντωνυμία «εγώ» δεν αποκαλύπτεται στο
πρόσωπο κάποιου κοριτσιού ή αγοριού, έτσι ώστε να υπάρξει κάποιος
πρωταγωνιστικός ρόλος στην εξέλιξη της ιστορίας (ΣΤ΄, 78-79).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Οι πρωταγωνιστικοί ρόλοι τους οποίους αναλαμβάνει το γυναικείο φύλο, είναι,
σαφώς, λιγότεροι από αυτούς του ανδρικού. Οι γυναίκες και τα κορίτσια που
φαίνεται να βρίσκονται στο κέντρο των εξελίξεων, είναι, κυρίως, σύγχρονα
πρόσωπα τα οποία εμπλέκουν οι συγγραφείς/ισσες στο περιεχόμενο των κειμένων,
ενώ κάποιες λίγες φορές προέρχονται και από το ιστορικο-θρησκευτικό περιβάλλον
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των εγχειρίδιων, γεγονός που συμβαίνει, πολύ συχνότερα, με τα πρόσωπα των
ανδρών και των αγοριών, τα οποία φαίνεται, γενικότερα, να κυριαρχούν ως
πρωταγωνιστικά. Το γυναικείο φύλο πρωταγωνιστεί, συνήθως, σε στερεοτυπικούς
ρόλους, αυτό, όμως, δε συμβαίνει συνεχώς, αφού ορισμένες φορές δείχνει να
ξεφεύγει από τα συνήθη του στερεοτυπικά πλαίσια και χαρακτηριστικά. Αυτό,
πάντως, που είναι ελπιδοφόρο για την προώθηση της γυναικείας ισότητας, είναι η
παράλληλη και από κοινού με το ανδρικό φύλο, ορισμένες φορές, εμφάνιση και
καταγραφή στη συγκεκριμένη κατηγορία πρωταγωνιστικών ρόλων.
Οι όποιες πάντως αναφορές, άμεσες ή έμμεσες, που εμπεριέχουν θετικά στοιχεία
από την οπτική του φύλου, φαίνεται να είναι διάσπαρτες, χωρίς αυτό να σημαίνει
ότι υπάρχει δυνατότητα ένταξής τους σε ένα ενιαίο και συστηματικό πλαίσιο,
συναφές με την ισότητα των δύο φύλων.
Η παρέμβαση που μπορεί και επιβάλλεται να γίνει, είναι διπλή. Από τη μία μεριά,
πρέπει να υπάρξει αύξηση των γυναικείων προσώπων, ώστε η έμφυλη παρουσίαση
να είναι περισσότερο ισομερής και από την άλλη, χρειάζεται να γίνει μία
προσεκτικότερη επιλογή στο περιεχόμενο των ρόλων τους, με σκοπό να
αποφεύγεται, παντελώς, ο εγκλωβισμός τους σε παραδοσιακούς και στερεότυπους
για το φύλο τους ρόλους. Το ίδιο επιτάσσεται να ισχύσει και για τα ανδρικά
πρόσωπα, σε μία κοινή προσπάθεια έμφυλης ανατροπής και απεγκλωβισμού από
παγιωμένους ρόλους.
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Ο σχολικός εκφοβισμός ως σύμπτωμα της βίας που κυριαρχεί στην
κοινωνία – Το σινεμά ως προπαγάνδα κατά του bullying
Αλέτρας Νικόλαος
Εκπαιδευτικός ΠΕ14
aletras1968@gmail.com
Γερασάκη Σταυρούλα
Εκπαιδευτικός ΠΕ06
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Με αφορμή τη θέαση της ισπανικής ταινίας «Bullying» του σκηνοθέτη Josetxo San
Mateo, θα τεκμηριωθεί από τους συγγραφείς της παρούσας εργασίας η άποψη ότι,
η σύγχρονη εκστρατεία κατά του σχολικού εκφοβισμού έχει ως σκοπό να
αποπροσανατολίσει όχι μόνο τους θεατές αλλά και όλους τους πολίτες, από το
πραγματικό πρόβλημα που είναι η βία, ως συστατικό κομμάτι της ίδιας της
κοινωνίας. Η τεκμηρίωση της παραπάνω άποψης γίνεται με βάση θέσεις που έχουν
διατυπώσει σπουδαίοι φιλόσοφοι και διανοούμενοι (Χέγκελ, Μαρξ, Άρεντ, Φρέιρε,
Γκράμσι, Αλτουσέρ, Ζιρού). Οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα, ότι η
ανάπτυξη της παιδείας, ώστε οι μαθητές να γίνουν καλύτεροι πολίτες, θα συμβάλλει
στην εξάλειψη της βίας από την κοινωνία και, συνεπώς, του bullying από τα σχολεία.
Εισαγωγή
Το 2009, το ισπανικής παραγωγής φιλμ Bullying» του σκηνοθέτη Josetxo San Mateo,
παρουσίασε μια ακόμη-σινεματικά γλαφυρή-απεικόνιση της μάστιγας του σχολικού
τραμπουκισμού, με εξαιρετικές ερμηνείες από τους νεαρούς ηθοποιούς Albert
Carbo, στο ρόλο του θύματος και Joan Carles Suau, στο ρόλο του βασανιστή. Η
θέαση της -εν λόγω- ταινίας αποτελεί το κίνητρο για να διατυπώσουμε μια σειρά
επιχειρημάτων, τα οποία θεμελιώνουν την άποψη ότι το πραγματικό πρόβλημα δεν
είναι αυτός καθ’ αυτός ο σχολικός εκφοβισμός, που στις μέρες μας βρίσκεται σε
έξαρση, αλλά η βία-βασικό συστατικό της ίδιας της ανθρώπινης κοινωνίας.
Κυρίως Σώμα
Ο Τζόρντι και η μητέρα του μετακομίζουν στη Βαρκελώνη. Εκεί, ο Τζόρντι
εγγράφεται στο λύκειο της περιοχής ενώ η μητέρα του βρίσκει δουλειά σ’ ένα
νοσοκομείο ως νοσηλεύτρια. Σταδιακά, ο Τζόρντι γίνεται στόχος του συμμαθητή
του, Νάτσο, όπως και της συμμορίας του. Οι επιθέσεις γίνονται όλο και πιο βίαιες,
με το Τζόρντι να μην μπορεί να αμυνθεί. Μια σειρά από ταπεινώσεις και
εξευτελισμούς περιμένουν το Τζόρντι. Στην αρχή, ο Νάτσο και η παρέα του τον
χλευάζουν και, στη συνέχεια, τον χτυπούν επανειλημμένα. Ο Τζόρντι, καθώς περνά
ο καιρός παύει να αντιδρά και, απλά, υπομένει τις συνεχείς δοκιμασίες,
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σχηματίζοντας τη λανθασμένη εντύπωση ότι κανείς δεν μπορεί να τον βοηθήσει. Κι,
εν μέρει, έχει δίκιο. Η μητέρα του προσπαθεί να αντιμετωπίσει τους δικούς της
εφιάλτες ενώ ο Τζόρντι δε θέλει να την επιβαρύνει και με τα δικά του. Το σχολείο, οι
καθηγητές και οι περισσότεροι συμμαθητές του δεν αντιλαμβάνονται, ή φαίνεται να
μην αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει στο Τζόρντι. Ένας γείτονας που προσπαθεί να
βοηθήσει, τελικά αποτυγχάνει. Η μόνη που φαίνεται να τον συμπονεί είναι μια
συνομήλική του, την οποία γνωρίζει διαμέσου ενός ιστότοπου κοινωνικής
δικτύωσης. Το κορίτσι αυτό είναι γόνος αλλοδαπών μεταναστών και η ίδια είναι
θύμα bullying στο δικό της σχολείο. Στο τέλος της ταινίας, ο Τζόρντι αντιλαμβάνεται
ότι μία είναι η μόνη διέξοδος γι’ αυτόν: η αυτοκτονία. Και πράγματι αυτό συμβαίνει.
Σχετικά με την- υπό μελέτη- ταινία ισχύουν τα εξής: όλοι όσοι μένουν πίσω
αναρωτιούνται, ο καθένας από τη δική του σκοπιά, αν θα μπορούσαν να κάνουν
κάτι για να μην καταλήξει έτσι ο Τζόρντι. Αυτό μάλιστα είναι και το επιμύθιο της
ταινίας η οποία, λίγο πολύ και μ΄ ένα εντελώς λαϊκίστικο και-εκβιαστικάσυναισθηματικά τρόπο, προτρέπει τους θεατές «να έχουν τα μάτια τους ανοικτά».
Το bullying είναι μια ύπουλη και θανάσιμη ασθένεια των σύγχρονων κοινωνιών και
δεν κάνει διακρίσεις σε σχολικά περιβάλλοντα ή εκπαιδευτικά συστήματα: η
αγριότητα είναι η ίδια, είτε πρόκειται για ένα υποβαθμισμένο δημόσιο σχολείο είτε
πρόκειται για ένα πανάκριβο ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα. Όπως μας πληροφορεί
η ταινία, η κατάσταση στα ισπανικά σχολεία είναι δραματική. Ένας στους τέσσερις
μαθητές υφίσταται bullying. Η ταινία υιοθετεί ένα απροκάλυπτα διδακτικό ύφος,
λειτουργώντας στην ουσία, ως μια προπαγάνδα κατά του bullying. Το ύφος είναι
τόσο προπαγανδιστικό που-στους συγγραφείς της παρούσας εργασίας-θυμίζει τις
θρυλικές ταινίες ντοκιμαντέρ της Λένι Ρίφενσταλ (π.χ. «Ο θρίαμβος της θέλησης»),
ταινίες οι οποίες υμνούσαν το Χίτλερ πριν από το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο,
προπαγανδίζοντας έτσι υπέρ του ναζισμού.
Αναγιγνώσκοντας την ταινία -διαμέσου του ιδεολογικού μηχανισμού της θέασηςτίθεται το ερώτημα: υπάρχει δημοκρατία στη διαδικασία του bullying; Η απάντησηόσο κι αν σοκάρει αυτό-είναι «ναι», αν σκεφτεί κανείς ότι υπάρχει μια -σχεδόν
πελώρια- «αρνητική ενότητα» που αφορά τους σιωπηλά μετέχοντες μαθητές μιας
τάξης, οι οποίοι είναι μάρτυρες των βασανιστηρίων κι όμως δεν αντιδρούν. Τη
φράση πελώρια «αρνητική ενότητα», τη χρησιμοποίησε η Χάνα Άρεντ στο δοκίμιό
της «Περί βίας», για να χαρακτηρίσει τη στάση της πλειοψηφίας των φοιτητών στις
μεγάλες φοιτητικές διαδηλώσεις της δεκαετίας του ’60. Την εποχή εκείνη, μια μικρή
άοπλη μειοψηφία φοιτητών διέκοπτε τα μαθήματα, παρόλο που η συντριπτική
πλειοψηφία τους είχε ψηφίσει υπέρ της ομαλής εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στην
περίπτωση αυτή, η πλειοψηφία αρνούνταν, σαφώς, να χρησιμοποιήσει τη δύναμή
της για να εξουδετερώσει τους ταραχοποιούς. «Οι ακαδημαϊκές διαδικασίες
καταρρέουν αφού κανένας δεν είναι πρόθυμος να κάνει κάτι περισσότερο για το
status quo, παρά να υψώνει το χέρι του στις ψηφοφορίες», λέει η Άρεντ και
συμπληρώνει: «Η πλειοψηφία που απλώς παρακολουθεί αδρανής και διασκεδάζει
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με το θέαμα ενός αγώνα φωνασκίας μεταξύ φοιτητή και καθηγητή, στην
πραγματικότητα είναι ήδη κρυφός σύμμαχος της μειοψηφίας. Οι αναλογίες με την
πελώρια «αρνητική ενότητα» των μαθητών οι οποίοι παρακολουθούν τα
βασανιστήρια, που υφίσταται ένας συμμαθητής τους από τον bullie ή τους bullies,
είναι σαφείς και ευδιάκριτες. Μπορεί οι σιωπηρά συμμετέχοντες συμμαθητές να
φαίνεται ότι δυσανασχετούν μπροστά στο αποτρόπαιο θέαμα των βασανισμών, στο
τέλος όμως- εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις- με τη σιωπή τους ήδη έχουν πάρει
θέση: «ψήφισαν» δηλαδή, υπέρ του bullie. Άρα λοιπόν, οι μαθητές με τη
συμπεριφορά τους αυτή, ήδη αποτελούν σύμμαχοι του bullie και, συνεπώς,
ψηφίζουν με ξεκάθαρες δημοκρατικές διαδικασίες υπέρ του bullying.
Το σχήμα μεταξύ του Νάτσο και του Τζόρντι το οποίο παρακολουθούν οι θεατές
στην ταινία, παραπέμπει στη διαλεκτική σχέση του «Αφέντη και του Δούλου» που
έθεσε ο Χέγκελ στο έργο του «Φαινομενολογία του Πνεύματος». Σύμφωνα μ’ αυτή
τη σχέση, στον άνθρωπο συνυπάρχουν δύο συνειδήσεις: η μία είναι ο «Αφέντης»
που χαρακτηριστικό του είναι η αυτοτέλειά του διά της αυτοσυνειδησία και η
δεύτερη είναι ο «Δούλος», η οποία αυτοεκπληρώνεται διαμέσου της σχέσης της με
τον Αφέντη. Στη διαλεκτική σχέση Αφέντη-Δούλου, «ο Δούλος αποτελεί για τον
Αφέντη μέσο και όργανο, δια του οποίου, ο τελευταίος μπορεί να ιδιοποιείται και
να απολαμβάνει τα αντικείμενα της ζωής, να κυριαρχείται έτσι από ένα αίσθημα
πληρότητας και να αποκτά συνείδηση του εαυτού του, ως μιας πραγματωμένης και
αναγνωρισμένης οντότητας». Παράλληλα, μέσα από αυτή τη σχέση «…η
συμπεριφορά του Δούλου απέναντι στον εαυτό του είναι εκείνη του Αφέντη
απέναντι σ’ αυτόν είναι μια συμπεριφορά αυτοεξόντωσης του Δούλου, με το να
εσωτερικεύει την ιδέα και την πρακτική της κυριαρχίας. Κι αν η κυριαρχία για τον
Αφέντη είναι μια καθαρή, αυτοσυνείδητη δραστηριότητα που αποβλέπει στην
αναγνώριση του εαυτού του μέσω του Δούλου αλλά και εις βάρος του, για τον
τελευταίο είναι μια υποτελής, δουλική, εξαρτημένη και μη καθαρή δραστηριότητα,
την οποία αυτός δεν καταλαβαίνει ως τέτοια και η οποία γι’ αυτόν συνεπάγεται
απογύμνωση, στέρηση, εξάρτηση, υποτέλεια, δουλικότητα και ψευδή συνείδηση. Η
δραστηριότητά του κατά ταύτα εμφανίζεται σ’ αυτόν, ως δραστηριότητα μιας
κυρίαρχης αυτοσυνειδησίας και τον κάνει να αισθάνεται ταυτισμένος με την
πραγματικότητα του Αφέντη». Η παραπάνω «βίαιη» διαλεκτική σχέση ΑφέντηΔούλου μπορεί να εξηγήσει-σε ικανοποιητικό βαθμό-το φαινόμενο του bullying.
Υπ’ αυτή την έννοια, η βία είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης φύσης,
αφού όπως λέει η Χάνα Άρεντ «το ένστικτο της υποταγής, μια φλογερή επιθυμία να
υπακούει και να εξουσιάζεται κανείς από έναν κραταιό άνθρωπο, είναι τουλάχιστον
εξίσου ευδιάκριτο στην ανθρώπινη ψυχολογία με τη θέληση για δύναμη και ίσως
δε, από πολιτική άποψη, να έχει μεγαλύτερη σημασία». Τόσο η φιλοσοφική
θεώρηση του Χέγκελ, όσο και η παραπάνω άποψη της Άρεντ αποτυπώνονται στηνυπό μελέτη-ταινία. Έτσι εξηγείται τόσο η στάση των bullies όσο και των θυμάτων
καθώςεπίσης και των παρατηρητών. Ειδικά οι τελευταίοι, δια της μη συμμετοχής
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τους, φανερώνουν έμπρακτα το ένστικτο της υποταγής στον bullie, ο οποίος
πραγματώνει την επιθυμία του να εξουσιάζει ενώ, παράλληλα, το θύμα ή τα
θύματα πραγματώνουν την επιθυμία τους να εξουσιάζονται.
Bullying σημαίνει βία. Και, προφανώς, θα πρέπει να προκαλεί εντύπωση το γεγονός
ότι γίνονται τόσες anti-bullying εκδηλώσεις και δράσεις προκειμένου να αποτραπεί
το bullying που συμβαίνει στο χώρο του σχολείου, όταν η βία είναι μέρος της
καθημερινότητάς μας. Οι άνθρωποι, ως μέλη της κοινωνίας, πέφτουν οι ίδιοι,
θύματα βίας άλλων (σε ατομικό-οικογενειακό επίπεδο ή ακόμα και σε επίπεδο
σχέσεων πολιτείας –πολίτη, όπως και σε επίπεδο διακρατικών, διεθνών-και σε
παγκόσμιας κλίμακας- σχέσεων). Η βία είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής των
ανθρώπων και προφανώς το bullying στο σχολείο -θα πρέπει να αντιληφθούν όλοι
πως είναι υποκριτικό να τους ενοχλεί τόσο. Ή υποκρίνονται ότι… υποκρίνονται πως
τους ενοχλεί. Όλες οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην εξάλειψη του bullying από
το 8άωρο του σχολείου, όταν οι μαθητές τις υπόλοιπες 16 ώρες του
εικοσιτετραώρου γίνονται θύματα, θύτες ή μάρτυρες φαινομένων βίας. Η βία
κυριαρχεί στη ζωή τους με διάφορους τρόπους (ρητά η άρρητα), κάτι που αν γίνει
αντιληπτό θα αναδείξει τη μικρή σημασία που έχει το φαινόμενο του σχολικού
εκφοβισμού. Η βία υπάρχει οπουδήποτε: στο σπίτι, στο δρόμο, στη γειτονιά και
άλλοτε παίρνει μορφές απλού εκφοβισμού και άλλοτε εξελίσσεται σε μια σειρά
επεισοδίων άγριας σωματικής και ψυχικής κακοποίησης. Οι μαθητές δεν κάνουν
κάτι άλλο –τι πιο φυσικό;-από το να αναπαράγουν την κοινωνία στην κοινωνία του
σχολείου τους. Βασικό κομμάτι, λοιπόν, της κοινωνίας η βία, για την οποία
υπάρχουν αρκετές ερμηνείες σχετικά με την προέλευση της.
Ο Φρόιντ αναφέρει ότι η βία είναι μία από τις εκφράσεις του ενστίκτου του
θανάτου, το οποίο υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει πάντα. Σύμφωνα με τα
παραπάνω, η βία και η επιθετικότητα είναι φυσικά δεδομένα και απαράλλαχτα.
Άλλοι μελετητές θεωρούν ότι η βία είναι μια λειτουργία ελλιπούς ηθικής
συνείδησης. Πέρα από αυτές τις-ηθικού και ψυχολογικού περιεχομένου- εξηγήσεις,
η πραγματικότητα είναι θλιβερή. Για να αλλάξει το σχολείο, πρέπει να αλλάξει η
κοινωνία. Για να γίνει αυτό, πρέπει η καταπίεση και η βία να εξαλειφθούν. Το
ερώτημα είναι «πώς μπορεί να γίνει αυτό;». Όπως είπε ο Πάολο Φρέιρε: "μια
πραγματικότητα που γίνεται καταπιεστική καταλήγει στο διαχωρισμό των
ανθρώπων σε καταπιεστές και καταπιεζόμενους. Οι τελευταίοι, που έχουν καθήκον
να αγωνίζονται για την απελευθέρωση τους, μαζί με όσους τους στέκονται αληθινά
αλληλέγγυοι, αποκτούν κριτική συνείδηση της καταπίεσης μέσα από την πρακτική
αυτού του αγώνα. Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στην πάλη για την ελευθέρωση
είναι το γεγονός ότι η ίδια η καταπιεστική πραγματικότητα, ήδη απορροφά εκείνους
που βρίσκονται μέσα της κι έτσι πνίγει, τελικά, τη συνείδησή τους. Λειτουργικά, η
καταπίεση τιθασεύει. Ένας δρόμος υπάρχει να απαλλαγείς από τα νύχια της: να
υψωθείς πάνω απ' αυτήν και να στραφείς εναντίον της. Και αυτό γίνεται μόνο με
την πράξη: στοχασμός και δράση για τη μεταλλαγή του κόσμου".
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Το επιθυμητό αποτέλεσμα έρχεται – όπως λένε οι Μαρξ και Ένγκελς – με το να
κάνουμε την πραγματική καταπίεση ακόμη πιο καταπιεστική, προσθέτοντας σ' αυτή
την συνειδητοποίηση της καταπίεσης. Αυτή είναι η αλήθεια. Ελάχιστοι έχουν
συνειδητοποιήσει ότι είναι καταπιεσμένοι. Ή καταπιεστές. Και γι αυτό, προφανώς,
στρέφουμε – μας κάνουν να στρέφουμε – την προσοχή μας σ’ ένα πρόβλημα σαν το
bullying στο σχολείο. Λες και λύνοντας το πρόβλημα του σχολικού εκφοβισμού,
αυτομάτως εξαφανίζουμε τη βία από την εκ γενετής βίαιη κοινωνία μας. Η
προπαγάνδα κατά του σχολικού εκφοβισμού έχει ως απώτερο στόχο να
αποπροσανατολίσει από την ωμή πραγματικότητα-κάτι που με αφορμή την υπό
μελέτη ταινία, έχει ήδη αναφερθεί, στα πλαίσια αυτού του κειμένου. Η βία είναι
κομμάτι της ανθρώπινης φύσης, θεμελιακό κομμάτι της ίδιας της κοινωνίας.
Συμπεράσματα
Οι μαθητές αναπαράγουν την κοινωνία στο σχολείο, ένα σχολείο που, σύμφωνα με
τον Λουί Αλτουσέρ, αποτελεί σπουδαίο ιδεολογικό μηχανισμό του κράτους και της
κυρίαρχης ιδεολογίας. Είναι προφανές ότι πρέπει να αλλάξει αυτός ο σπουδαίος
ιδεολογικός μηχανισμός του κράτους, για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις
αλλαγής της ίδιας της κοινωνίας. Και σ' αυτή την περίπτωση, οι εκπαιδευτικοί
μπορεί να λειτουργήσουν ως διανοούμενοι της κοινωνικής αλλαγής, όπως λέει ο
Χένρι Ζιρού, ένας από τους σπουδαιότερους εκπροσώπους της κριτικής
παιδαγωγικής στις ΗΠΑ, ο οποίος- δανειζόμενος τις θεωρίες του Γκράμσιαναφέρεται στη δύναμη αλλά και τον ηγεμονικό ρόλο που έχουν οι λειτουργικοί
διανοούμενοι (σ' αυτούς ανήκουν, πλέον, οι «προλετάριοι» εκπαιδευτικοί, έτσι
όπως τους αποκαλεί ο Ζιρού και οι οποίοι μπορούν να μετατραπούν, τρόπον τινά,
σε οργανικούς διανοούμενους της τάξης τους).
Λέει ο Ζιρού: "…κεντρικό ζήτημα στο να λειτουργήσουν οι εκπαιδευτικοί ως
διανοούμενοι είναι να κάνουν το παιδαγωγικό πιο πολιτικό και το πολιτικό πιο
παιδαγωγικό…" για να καταλήξει: "…κάνοντας το πολιτικό πιο παιδαγωγικό
σημαίνει να χρησιμοποιήσουμε μορφές παιδαγωγικής που ενσωματώνουν πολιτικά
συμφέροντα, που θα κάνουν τους μαθητές να σκεφτούν κριτικά, να
προβληματισθούν πάνω στη γνώση να συζητήσουν και να αγωνισθούν για ένα
καλύτερο κόσμο". Δηλαδή, με απλά λόγια, ο Ζιρού λέει ότι πρέπει να
εκπαιδεύσουμε τους μαθητές, να τους διαπαιδαγωγήσουμε, ώστε πάνω απ' όλα να
γίνουν πολιτικά όντα, δηλαδή μέλη μιας Πολιτείας. Μόνο αν εκπαιδεύσουμε τους
μαθητές (ανάμεσα τους, τους bullies και τους πιθανούς bullies), να γίνουν καλοί
πολίτες, θα καταφέρουμε να περιορίσουμε τη βία όχι μόνο στο σχολείο αλλά και
στην ίδια την κοινωνία.
Θεωρούμε πως στην πρακτική αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού, δηλαδή, της
πολιτειακής αγωγής των μαθητών, καθετί που οδηγεί τους μαθητές να βιώσουν
συναισθήματα και να συνειδητοποιήσουν ότι είναι καταπιεσμένοι, είναι
απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί. Η συνειδητοποίηση της καταπίεσής τους,
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σταδιακά, θα τους εξωθήσει να αποδράσουν από την ψευδή συνείδηση που έχει
δημιουργηθεί στα πλαίσια του υπάρχοντος κατεστημένου. Θεωρούμε, πως ο
κινηματογράφος που διαθέτει μια- ούτως ή άλλως πανίσχυρη- ιδεολογική
διάσταση, μπορεί να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό εργαλείο προς αυτή την
κατεύθυνση. Και αυτό, γιατί, ο κινηματογράφος δίνει τη δυνατότητα στους θεατές
να ταυτιστούν και να βιώσουν. Άλλο είναι να σου περιγράψει κάτι κάποιος και άλλο
είναι να σου το περιγράφει και ταυτόχρονα να το βιώνεις. Αυτή είναι η δύναμη του
κινηματογράφου και σ' αυτή οφείλεται η τεράστια ιδεολογική του δυναμική.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής είναι αδιαχώριστη από την ανάλυση
των σκοπών και της λειτουργίας του εθνικού κράτους του οποίου ένας από τους των
στόχους του είναι η αναπαραγωγή των κοινωνικών δομών και σχέσεων, καθώς και η
διατήρηση ή αναδιοργάνωση του καθεστώτος νομιμότητας που το ίδιο φύσει και
θέση διαθέτει. Τα εθνικά κράτη δεν διαμορφώνουν ανεξάρτητα τις εκπαιδευτικές
πολιτικές αλλά επηρεάζονται από παγκόσμιες διεργασίες όπως είναι ο οικονομικός
φιλελευθερισμός, αμφισβήτηση εθνικών κρατών, ενίσχυση υπερεθνικών κέντρων
λήψης αποφάσεων. Η τελική διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής εμπεριέχεται
στην κοινωνικοοικονομική διάσταση και προοπτική του διεθνούς λόγου. Η γνώση
ανάγεται σε βασικό οικονομικό πόρο και συντελεστή της παραγωγής και τίθεται σε
συγκριτική αντιπαράθεση με τις εκπαιδευτικές επιδόσεις των άλλων χωρών. Οι
όροι, κρίση, αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα κ.ά. αντικατέστησαν
παραδοσιακούς εκπαιδευτικούς όρους όπως «παιδεία» και «αγωγή». Για την
προώθηση αυτών των μεταρρυθμίσεων δόθηκε έμφαση στον αποκεντρωτικό
χαρακτήρα της εκπαίδευσης και τη διοικητική και οικονομική αυτονομία των
σχολείων.
Εισαγωγή - Προβληματική
Η εκπαιδευτική πολιτική, όπως και κάθε πολιτική πρακτική άλλωστε, αποτελεί
πεδίο αντιπαράθεσης επί του νοήματος ή μια «πολιτική λόγου» (politics of
discourse). Ο λόγος περί εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων και ανάγκης για αλλαγές
γενικότερα που συναντάται σε σχέδια νόμων, εισηγητικές εκθέσεις, τοποθετήσεις
προσωπικοτήτων ή στελεχών, επιδιώκει να νομιμοποιήσει τις αλλαγές στην
εκπαίδευση. Η σχέση του λόγου με τις θεσμικές πρακτικές είναι άρρηκτα
συνδεδεμένη και διττή διότι ενώ ο λόγος νομιμοποιεί και ενισχύει τις υπάρχουσες
κοινωνικές και θεσμικές δομές, οι δομές, με τη σειρά τους, επίσης στηρίζουν και
επιβεβαιώνουν τον λόγο (Kasper & Rose, 1999).
Ο λόγος δεν θεωρείται τυχαίος και αυθαίρετος, ούτε απλά τρόπος για να μιλά ή να
γράφει κάποιος. Αντίθετα αντιμετωπίζεται ως κοινωνική πράξη με συνοχή και
νόημα. Ξεκινώντας από την παραπάνω παραδοχή, στην παρούσα εισήγηση
επιχειρείται η σχέση ανάμεσα στην εκπαιδευτική πολιτική και τη ρητορική του
διεθνούς κι ευρωπαϊκού λόγου με σκοπό της εξασφάλιση της απαιτούμενης
κοινωνικής και πολιτικής συναίνεσης για την επίτευξη των όποιων αλλαγών.
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Κυρίως Σώμα
Το 1980 η κυβέρνηση του Ronald Reagan παρουσίασε την οικονομική ύφεση στην
οποία βρισκόταν η χώρα ως συνέπεια της κακής εκπαίδευσης των δημόσιων
σχολείων. Έτσι, έκανε την εκπαιδευτική «κρίση» καθημερινό θέμα συζήτησης των
ΜΜΕ και, τέλος, παρουσίασε την έκθεση A Nation at Risk (Ένα έθνος σε κίνδυνο), με
την οποία κατάφερε να ταυτίσει στη συνείδηση του μέσου Αμερικανού πολίτη τα
προβλήματα της οικονομίας με εκείνα της εκπαίδευσης (Sergiovanni et al, 1992). Η
νεοφιλελεύθερη οικονομική πολιτική της κυβέρνησης καθόρισε τη φιλοσοφία της
επερχόμενης μεταρρύθμισης με αίτημα τη βελτίωση της απόδοσης του
εκπαιδευτικού συστήματος. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα μετά το 1980 την εμφάνιση
διαφόρων τύπων σχολείων όπως τα σχολεία μειονοτήτων, magnets schools, chapter
schools, voucher schools με ιδιαίτερο προφίλ για κάθε σχολείο και κύρια
χαρακτηριστικά την επιλεκτική και διαφοροποιημένη δημόσια εκπαίδευση.
Θέματα, όπως ο έλεγχος και επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών, η μέτρηση
εκπαιδευτικού αποτελέσματος ή η προσαρμογή του αναλυτικού προγράμματος στις
κοινωνικοοικονομικές και εθνικές ανάγκες, κατείχαν κεντρική θέση στη συζήτηση
περί μεταρρύθμισης στην Αμερική από τις αρχές του 19ου αι. Οι ομάδες με
οικονομικά, πολιτικά και επαγγελματικά συμφέροντα για να ανταποκριθούν στη
κάθε φορά νέα τάξη πραγμάτων που οι εξελίξεις δημιουργούσαν επεσήμαναν μια
κρίση, όπου αμφισβητούσαν το εκπαιδευτικό σύστημα και στη συνέχεια αιτούνταν
την ολική επανεξέτασή του κι αναπτυσσόταν ης σχετική επιχειρηματολογία περί
μεταρρυθμίσεων. Τελικά εξασφαλίζοντας τη συναίνεση για έξοδο από την «κρίση»,
γινόταν προσπάθεια για αναδόμηση της οργάνωσης, διοίκησης και του αναλυτικού
προγράμματος των σχολείων.
Η επιχειρηματολογία για μεταρρυθμίσεις επικαλείται την επίτευξη προόδου, τη
στόχευση στη θεραπεία των κρίσεων και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην
εκπαίδευση. Ο όρος «κρίση», όμως, δεν έχει πάντα και για όλους ακριβή
οριοθέτηση και σαφές νόημα και η επίκλησή της έχει να κάνει με συγκεκριμένες
τάσεις, ιδεολογίες, απόψεις αλλά και με τα πολυποίκιλα συμφέροντα διαφόρων
ομάδων. Λειτουργεί, με άλλα λόγια, άλλοτε διαπιστωτικά και άλλοτε
νομιμοποιητικά για την επερχόμενη μεταρρύθμιση (Καζαμίας, 1992). Η «κρίση»
(«αδυναμία του σχολείου να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες», έλλειψη
μακροπρόθεσμου σχεδιασμού των κυβερνήσεων για το σχολείο) νομιμοποιεί το
σύνολο των εκπαιδευτικών πολιτικών που εισηγούνται μεταρρυθμίσεις, ως
αποτέλεσμα αναπότρεπτων διεθνών τάσεων. Η ανίχνευση, ο προσδιορισμός και η
κριτική προσέγγιση των τάσεων στις διεθνείς εκπαιδευτικές εξελίξεις θεωρείται
χρέος κάθε μελετητή που αρθρώνει λόγο για την εκπαίδευση. Υπερεθνικοί
οργανισμοί και ομάδες συμφερόντων αναλαμβάνουν να επιβεβαιώσουν την
επιστημονικότητα και γενίκευση των τάσεων σε μια σειρά από θεσμικά κείμενα και
δράσεις, όπου μεταμορφώνουν τις προτάσεις σε τάσεις, διαμέσου του δικτύου των
εμπειρογνωμόνων που διαθέτουν (Ματθαίου, 2007).
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Στη Λευκή Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Διδασκαλία και Μάθηση προς
την κοινωνία της γνώσης» αναφέρεται μεταξύ άλλων: «Τα πιο αποκεντρωμένα
εκπαιδευτικά συστήματα είναι ταυτόχρονα και τα πιο ευέλικτα, αυτά που
προσαρμόζονται πιο γρήγορα…». Σταδιακά όλες οι εθνικές πολιτικές για την
εκπαίδευση και την κατάρτιση θα πρέπει να συντονιστούν, ώστε να εδραιωθεί η
σύγκλιση των εθνικών πολιτικών προς τους κοινούς στόχους (Καββαδίας, 2007).
«….Σε αντίθετη περίπτωση η απόσταση της Ένωσης από τους κύριους ανταγωνιστές
της (ΗΠΑ, Ιαπωνία) θα διευρυνθεί περαιτέρω και, ακόμα χειρότερα, θα τεθεί σε
σοβαρό κίνδυνο η επιτυχία της στρατηγικής της Λισσαβόνας στο σύνολό της»
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2003: 5). Έτσι το 1991 στη Σουηδία, οι δήμοι απέκτησαν
ισχυρές αρμοδιότητες στη διοίκηση των σχολείων. Στη Φινλανδία και στη Δανία
παρατηρείται το σκανδιναβικό μοντέλο κρατικής στοχοκεντρικής ρύθμισης με
εκτεταμένες τοπικές αρμοδιότητες. Στην Ολλανδία η εκπαίδευση λειτουργεί
παραδοσιακά σαν ελεύθερη αγορά (Μούτσιος, 2001).
Η γνώση ανάγεται σε βασικό οικονομικό πόρο και συντελεστή της παραγωγής και,
όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στη Λευκή Βίβλο για την οικονομία, τα
προβλήματα της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων θα λυθούν με την
εκπαίδευση και κατάρτιση. Η επικυριαρχία του οικονομικού παράγοντα στο πλαίσιο
των κοινωνικοοικονομικών αλλαγών στην εξέλιξη των εκπαιδευτικών συστημάτων
γίνεται σαφής αφού τα μέτρα που προτείνει η Λευκή βίβλος για την εκπαίδευση
είναι παρόμοια με εκείνα της Βίβλου για την οικονομία και αφορούν στη σύνδεση
της εκπαίδευσης με την παραγωγή και την αγορά εργασίας, την ανάπτυξη
ευέλικτων δεξιοτήτων, τη συνεχιζόμενη κατάρτιση, ανάπτυξη μηχανισμών
πιστοποίησης δεξιοτήτων για την ανταγωνιστικότητα και αξιολόγησης απόδοσης
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με όρους εμπορικούς. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη
Λευκή Βίβλο για την εκπαίδευση και κατάρτιση σαφώς διακρίνεται η έμφαση που
δίνει η Στρογγυλή Τράπεζα των Ευρωπαίων Βιομηχάνων του 1995 στην
αναγκαιότητα μιας πολυδύναμης κατάρτισης που βασίζεται σε διευρυμένες
γνώσεις, αναπτύσσει την αυτονομία, παρακινεί στο πως «να μαθαίνουμε να
μαθαίνουμε» δια βίου (Γρόλλιος, 1999)
Τον Μάρτιο του 2000 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας διαπιστώθηκε ότι η
Ε.Ε. βρίσκεται αντιμέτωπη με «μια μεγάλη ποιοτική μεταλλαγή, η οποία προκύπτει
από την παγκοσμιοποίηση και τις προκλήσεις μιας νέας οικονομίας
καθοδηγούμενης από τη γνώση» (Presidency Conclusions, Lisbon European Council,
23 and 24 March 2000: 2). Αυτό, όμως, όπως τονίζει, θα απαιτούσε όχι μόνο «μια
ριζική μεταμόρφωση της ευρωπαϊκής οικονομίας, αλλά και ένα πρόγραμμα
πρόκληση για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας και των
εκπαιδευτικών συστημάτων». Και ακόμη «οι προσπάθειες για την προσαρμογή των
συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην κοινωνία και την οικονομία της
γνώσης καταβάλλονται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες….» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
2003: 3).
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Σ’ ένα διεθνές περιβάλλον όπου η ανταγωνιστικότητα αποτελεί κεντρική σημασία
για την ανάπτυξη και η έννοια «ανταγωνιστικό πλεονέκτημα» τείνει να
υποκαταστήσει την έννοια «συγκριτικό πλεονέκτημα», φαίνεται να επέρχεται μια
άλλη ερμηνεία στο εκπαιδευτικό ζήτημα, αφού εμπεριέχεται στην
κοινωνικοοικονομική διάσταση και προοπτική του ευρωπαϊκού και διεθνούς λόγου.
Η μελέτη της σύγχρονης εκπαιδευτικής πολιτικής μετατοπίζεται από το έθνοςκράτος στα υπερεθνικά συστήματα διακυβέρνησης (Ζμας, 2007), των οποίων είναι
μέλος. Οι επιδόσεις της εκπαιδευτικής πολιτικής των κρατών μελών του
υπερεθνικού σχηματισμού της Ε.Ε. τίθενται σε συγκριτική αντιπαράθεση με τις
εκπαιδευτικές επιδόσεις των υπόλοιπων ισχυρών οικονομικών δυνάμεων
(Μούτσιος, 2001). Κατά τη δεκαετία του 1980 στην Αγγλία, όπως και στις Η.Π.Α.,
εισήχθησαν και όροι της αγοράς και προωθήθηκε ο ανταγωνισμός των σχολείων, οι
ανοιχτές εγγραφές και η ελεύθερη επιλογή σχολείου. Παρατηρείται δε, μετατόπιση
εξουσιών από τους «παραγωγούς» (τοπικές αρχές, εκπαιδευτικούς) στους γονείς«καταναλωτές». Τα σχολεία επιδόθηκαν σε ανταγωνισμό για την προσέλκυση
μαθητών, αφού στους γονείς-«πελάτες» προσφέρθηκε η δυνατότητα επιλογής
σχολείου. Η εκπαιδευτική πολιτική του συντηρητικού κόμματος της Βρετανίας το
1988 βασιζόταν στην εφαρμογή των αρχών της αγοράς στη διοίκηση της
εκπαίδευσης με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και τον εξορθολογισμό της
διαχείρισης των πόρων. Έτσι, ενισχύθηκε η αυτοδιοίκηση των σχολικών μονάδων
αλλά και ο έλεγχος από την κεντρική κυβέρνηση. Τον ακρογωνιαίο λίθο της
αποκεντρωτικής πολιτικής της Θατσερικής κυβέρνησης αποτέλεσαν τα GrantMaintained Schools με εκτεταμένη αυτονομία και απευθείας χρηματοδότηση από
το Υπουργείο. Σε αυτά τα σχολεία οι Τοπικές Εκπαιδευτικές Αρχές, LEA (Local
Educational Authorities δεν έχουν καμία δικαιοδοσία. Στην πορεία όλα τα ιδρύματα
αποκτούν πλήρη διαχειριστική αυτονομία, αφού οι LEA εκχωρούν το 100% των
πιστώσεων.
Ο Ηouse (2000) ορίζει κάποιους τρόπους με τους οποίους οι εκπαιδευτικές
πολιτικές διαμορφώνονται από τις οικονομικές σχέσεις. Αυτές είναι: 1) Οι
οικονομικές συνθήκες μέσα στην κοινωνία επηρεάζουν την πολιτική με το να
συγκρατούν ή να ενθαρρύνουν κυβερνητικές παροχές στην εκπαίδευση,
επιφέροντας έτσι κοινωνικές συνέπειες, όπως είναι η ανισότητα στον πλούτο, οπότε
το σχολείο καλείται να χειριστεί τέτοια προβλήματα. 2) Το σχολείο μπορεί να γίνει
πιο αποδοτικό οικονομικά και πιο παραγωγικό αν μειώσει τα έξοδα και αυξήσει την
παραγωγικότητα με συγκεκριμένες εκπαιδευτικές πολιτικές 3) Η εκπαίδευση και η
οικονομική ανάπτυξη εκλαμβάνονται ως στενά συνδεόμενες. 4) Οι εκπαιδευτικές
πολιτικές διαμορφώνονται με βάση την ανάγκη να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις
της αγοράς. Ο House χωρίς να αρνείται τον ρόλο της εκπαίδευσης στους
οικονομικούς στόχους, θεωρεί ότι όταν οι τελευταίοι μονοπωλούν το ενδιαφέρον
της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τότε ακυρώνεται το ταίριασμα πολιτικής και
πρακτικής, οπότε τα αποτελέσματα που συνήθως επιφέρει η πολιτική αποβαίνουν
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αντίθετα από τις προθέσεις της (π.χ. μια πολιτική που δεν λαμβάνει υπόψη το
σύνθετο έργο του εκπαιδευτικού στο σχολείο).
Για την προώθηση των «αναγκαίων» εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων δόθηκε
έμφαση από τους εισηγητές στον αποκεντρωτικό τους χαρακτήρα και
αναπτύχθηκαν επιχειρήματα περί ενδυνάμωσης των πολιτών και απόδοσης της
ευθύνης στους πολίτες και τις τοπικές κοινωνίες. Επίσης, κατεβλήθη προσπάθεια,
ώστε τα κύρια χαρακτηριστικά στα αυτοδιοικούμενα σχολεία να είναι η διοικητική
και οικονομική αυτονομία, η ισχυρή παρουσία των συμμετεχόντων στη σχολική
οργάνωση και η ενεργή συμμετοχική ανάπτυξη από τη βάση δηλαδή από τους
εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τους γονείς και τους φορείς της τοπικής κοινωνίας
(Chapman et al., 1999). Η προσπάθεια εξασφάλισης μιας στενά εννοούμενης
αποτελεσματικότητας οδήγησε σε πολλές περιπτώσεις σε ακραίες μορφές
ανταγωνισμού μεταξύ των σχολείων, με συνέπεια την υποβάθμιση της ποιότητας
της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
Σε επίπεδο διοικητικών αναδιαρθρώσεων η τάση αυτή από τους μελετητές
αποδόθηκε με τον όρο school-based management ή πιο διευρυμένα site-based
management (SBM) (αποκεντρωμένη σε τοπικό επίπεδο διοίκηση), αποτελώντας
την πιο διαδεδομένη εφαρμογή του συμμετοχικού μοντέλου ηγεσίας και πήρε
κυρίως τρεις μορφές (Murphy & Beck, 1995):
- Αποκεντρωμένη σε περιφερειακές μονάδες του κράτους διοίκηση: σε
αποκεντρωμένες υπηρεσίες του αντίστοιχου υπουργείου παιδείας εκχωρείται
αυξημένη ευθύνη και αρμοδιότητες για τη λήψη αποφάσεων σε θέματα
χρηματοδότησης, προσωπικού και προγράμματος σπουδών. Άτυπα μπορούν να
συμμετέχουν εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές ή αντιπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας
με τη μορφή συμβουλευτικών υπηρεσιών, ενώ τα σχετικά τοπικά συμβούλια
μπορούν να έχουν τυπικά συμβουλευτικό ρόλο.
- Αποκεντρωμένη στους εκπαιδευτικούς διοίκηση: εκχωρείται αυξημένη ευθύνη
και αρμοδιότητες για τη λήψη αποφάσεων σε θέματα χρηματοδότησης,
προσωπικού και προγράμματος σπουδών στους εκπαιδευτικούς προσβλέποντας
στην αξιοποίηση των επιστημονικών τους γνώσεων και της άμεσης επαφής τους με
την εκπαιδευτική πραγματικότητα και σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα μέσω
της υποκίνησης που παρέχει η συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων. Η λειτουργία
των τοπικών συμβουλίων έχει μάλλον τυπικό χαρακτήρα, αφού οι εκπαιδευτικού
έχουν συνήθως την πλειοψηφία.
- Διοίκηση αποκεντρωμένη στην τοπική κοινωνία και τους τοπικούς φορείς:
μετατοπίζεται η εκχώρηση των ευθυνών και αρμοδιοτήτων από τους
εκπαιδευτικούς στους γονείς και τους φορείς της τοπικής κοινωνίας, προκειμένου
το σχολείο να συνδέεται και να υπηρετεί τις αξίες και τις ανάγκες της, οι οποίες
πιθανόν να μην ενδιαφέρουν τους εκπαιδευτικούς. Για το λόγο αυτό
δημιουργούνται τοπικά ή σχολικά συμβούλια, στα οποία την πλειοψηφία έχουν οι
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γονείς και οι τοπικοί φορείς. Μια άλλη μορφή άμεσου κοινωνικού ελέγχου στα
σχολεία αποτελεί και το μοντέλο ελεύθερης επιλογής σχολείου από τους γονείς.
Οι χώρες όπου παραδοσιακά η εκπαίδευση θεωρείται δημόσιο αγαθό και μια από
τις προϋποθέσεις για μια κοινωνία δικαιοσύνης και ισότητας, αντέδρασαν στην
τάση επικράτησης της αποκεντρωμένης σχολικής διοίκησης. Θεωρούν ότι στον
αντίποδα των παραπάνω μορφών διοίκησης υπάρχουν μορφές ισότιμης
συμμετοχής στη διοίκηση, τόσο των γονέων και τοπικών φορέων, όσο και των
εκπαιδευτικών. Έτσι, εξασφαλίζεται η επιστημονική και παιδαγωγική ορθότητα των
αποφάσεων αλλά και η έκφραση των αναγκών της τοπικής κοινωνίας καθώς και ο
άμεσος κοινωνικός έλεγχος. Ταυτόχρονα, ενισχύεται ο αναδιανεμητικός και
αντισταθμιστικός χαρακτήρας που πρέπει να έχει η δημόσια χρηματοδότηση της
εκπαίδευσης. Προσπάθησαν να αποφύγουν την ενίσχυση του ανταγωνισμού μεταξύ
των σχολικών μονάδων (Δανία), την εμφάνιση νέων ανισοτήτων και την
καταπάτηση της αρχής της ισότητας των ευκαιριών στην πρόσβαση στην
εκπαίδευση (Ιταλία) καθώς και να ενισχύσουν τη δημοκρατικής αρχή της
αντιπροσώπευσης και της διάχυσης της πολιτικής εξουσίας.
Η επιστημονική κοινότητα αντιμετώπισε την καινοτομία της αποκεντρωμένης
σχολικής διοίκησης με σκεπτικισμό, διότι τα αποτελέσματα των σχετικών ερευνών
για την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των αποκεντρωμένων σχολείων δεν
υπήρξαν σε όλες τις περιπτώσεις ενθαρρυντικά. Σε ότι αφορά δε τη συμμετοχική
διοίκηση μάλλον δεν αφορά όλους και ιδιαίτερα τα κατώτερα κοινωνικοοικονομικά
στρώματα. Σε πολλές μάλιστα περιπτώσεις δεν είναι ουσιαστική και δεν
ισχυροποιεί τους εμπλεκόμενους, αφού απλά νομιμοποιεί αποφάσεις, οι οποίες
έχουν ληφθεί σε ανώτερο επίπεδο. Φάνηκε ακόμα ότι η τάση των γονέων και της
τοπικής κοινωνίας να έχουν έναν πιο ουσιαστικό ρόλο στην εκπαίδευση των
παιδιών τους δεν επιτρέπει την ενίσχυση του εκπαιδευτικού, παιδαγωγικού ρόλου
καθώς και του επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών (Chapman et al., 1999).
Ακόμη, οι διαφορετικές δυνατότητες των γονέων να χρηματοδοτήσουν ή και να
εκτιμήσουν τα εκπαιδευτικά αγαθά και το δικαίωμα του καθορισμού της
εκπαίδευσης των παιδιών τους, αρκετές φορές οδηγεί στην ανάπτυξη ανισότητας
μεταξύ των παιδιών. Επίσης, σε κάποιες περιπτώσεις οδηγεί σε σχολεία με
μονοκουλτούρες (θρησκευτικές, ιδεολογικές, φυλετικές κ.τ.λ.). Η κατάσταση αυτή,
βέβαια, δεν συνάδει με τις αξίες μιας πλουραλιστικής δημοκρατίας (White, 1988).
Υποστηρίχθηκε, τέλος, ότι η μετάθεση της εξουσίας στις δυνάμεις της αγοράς
οδηγεί γενικότερα σε μείωση της κοινωνικής συνοχής, αφού «διαλύει» τη
συναίνεση (consensus) μεταξύ των παραδοσιακών φορέων που συμμετείχαν στη
διαχείριση της εκπαίδευσης.
Η διοικητική αποκέντρωση και η παραχώρηση αυτονομίας στα σχολεία είναι η μία
πλευρά του πολιτικοκοινωνικού αυτού φαινομένου. Συγχρόνως παρατηρούμε ένα
αυξημένο συγκεντρωτικό έλεγχο από την πλευρά του κράτους στο περιεχόμενο
διδασκαλίας και την επιβολή συγκεκριμένων μαθησιακών προτεραιοτήτων. Στην
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ουσία δεν πρόκειται για εκπαιδευτική-παιδαγωγική αυτονομία αλλά για έναν
συνδυασμό συγκεντρωτικού-αποκεντρωτικού συστήματος. Παρατηρείται, λοιπόν,
μια ανακατανομή εξουσιών ανάμεσα στο κέντρο και την περιφέρεια. Στα πλαίσια
στόχων και κριτηρίων που προσδιορίζει το κράτος, παραχωρείται διαχειριστική
αυτονομία στα ιδρύματα, αυξημένη συμμετοχή των γονέων και ανταγωνισμός
ανάμεσα στα σχολεία.
Κατά τον Castells με την αποκεντρωτική πολιτική το σύγχρονο κράτος
ανταποκρίνεται στην κατάτμηση των κοινωνικών συμφερόντων και δεν κινδυνεύει η
νομιμοποίησή του. Στα πλαίσια της αποκέντρωσης κάποιες ομάδες συμφερόντων
εκφράζονται πιο άμεσα στο τοπικό επίπεδο και διαχειρίζονται τα καθημερινά
ζητήματα, αφήνοντας τις κυβερνήσεις να εστιάζουν σε στρατηγικά και σημαντικά
θέματα που προκύπτουν από την παγκοσμιοποίηση της δύναμης, του πλούτου και
των επικοινωνιών. Οι εκπαιδευτικές αλλαγές στις παραπάνω χώρες είναι
αποτέλεσμα οικονομικών πιέσεων, εφαρμογής της θεωρίας του ανθρώπινου
κεφαλαίου στο εκπαιδευτικό σύστημα και μεταφοράς των αρχών οργάνωσης και
διοίκησης από τις επιχειρήσεις στην εκπαίδευση. Στη θεωρία του ανθρώπινου
κεφαλαίου η εκπαίδευση αποτελεί επένδυση που θα μπορούσε να συμβάλει στην
οικονομική ανάπτυξη όπως αυτή υπολογίζεται στη βάση των μακροοικονομικών
δεικτών μέσω της αποδοτικότερης αξιοποίησης των ανθρώπινων δεξιοτήτων και
ικανοτήτων. Η θεωρία αυτή χαρακτηρίζεται από μια τεχνοκρατική, ωφελιμιστική
αντιμετώπιση της εκπαίδευσης αποκλειστικά και μόνο στη βάση ποσοτικά
μετρήσιμων κριτηρίων οικονομικής αποδοτικότητας (Φραγκουδάκη, 1985).
Η καθιέρωση εκτεταμένης σχολικής αυτονομίας στις παραπάνω χώρες αποτελούν
την αναδιοργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος με σκοπό την επιβολή όρων της
αγοράς. Ο βαθμός, όμως, και ο τρόπος αναδιανομής της εξουσίας είναι
διαφορετικός τόσο στις παραπάνω χώρες όσο και στις άλλες που έχουν
αποκεντρωτικά συστήματα διοίκησης. Οι όποιες αλλαγές θεμελιώνονται στην
κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα των χωρών και προσαρμόζονται στις
επικρατούσες δομές και παραδόσεις (Μούτσιος, 2001).
Συζήτηση - Συμπεράσματα
Συνοψίζοντας και με βάση τα παραπάνω μπορεί να υποστηριχθεί ότι η πολιτική και
κοινωνική σημασία των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων μιας χώρας, αξιολογείται
και κατανοείται καλύτερα όταν συνεξετάζεται και αναλύεται η πολιτική της
οικονομία.
Τα εκπαιδευτικά ζητήματα αποτελούν μια από τις κύριες θεματολογίες του
κοινωνικοοικονομικού λόγου του διεθνούς και ευρωπαϊκού λόγου. Η εκπαιδευτική
πολιτική δεν είναι μόνο εσωτερικό θέμα κάθε κράτους, αλλά αφορά και τα
υπερεθνικά συστήματα διακυβέρνησης των οποίων είναι μέλος (π.χ. Ευρωπαϊκή
Ένωση). Οι επιδόσεις της εκπαιδευτικής πολιτικής ενός υπερεθνικού συστήματος,
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συγκρίνονται με τις επιδόσεις των άλλων ισχυρών οικονομικών δυνάμεων (π.χ.
Η.Π.Α., Ιαπωνία).
Το θέμα της αποκέντρωσης και της σχολικής αυτοδιοίκησης αποτελεί στόχο
στρατηγικών αλλαγών και παγκόσμιων διεργασιών στις αναπτυγμένες χώρες κατά
τη διάρκεια των τριών τελευταίων δεκαετιών. Τα εκπαιδευτικά συστήματα της
Αγγλίας και της Αμερικής αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα
αποκεντρωτικής εκπαιδευτικής πολιτικής και σχολικής αυτονομίας. Αποτελούν
επίσης παραδείγματα επηρεασμού της εκπαιδευτικής πολιτικής από τις οικονομικές
ανακατατάξεις καθώς και χαρακτηριστικές περιπτώσεις εξάπλωσης και επηρεασμού
των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης. Στο
πλαίσιο του συντονισμού των εκπαιδευτικών πολιτικών της Ε.Ε., παρατηρείται στον
πολιτικό λόγο της Ελλάδας αναφορά στη σύγκλιση προς τα ευρωπαϊκά πρότυπα (Τα
Νέα, 2005).
Εν κατακλείδι, ο σχεδιασμός της εκπαιδευτικής πολιτικής επηρεάζεται από τις
διεθνείς εξελίξεις, επηρεάζεται ,επίσης, από ενδογενείς ιστορικούς κοινωνικούς
παράγοντες που καθιστούν δύσκολη την αυτούσια μεταφορά κάποιας πολιτικής ή
την αποσπασματική έστω αντιγραφή της.
Ας μην ξεχνούμε όμως ότι η εκπαιδευτική πολιτική είναι φορέας διαμόρφωσης
εθνικής συνείδησης, αυτό της αποδίδει οικονομική, πολιτική και ιδεολογική
σημασία. αποτελεί αντανάκλαση της γενικότερης πολιτικής που εφαρμόζει το
κράτος. Αυτό σημαίνει ότι τόσο η θεωρία, όσο και η πρακτική εφαρμογή των
διαφόρων προσεγγίσεων της εκπαιδευτικής πολιτικής απορρέουν από τις
αντίστοιχες πολιτικές θεωρίες, οι οποίες είναι κυρίαρχες στον τρόπο άσκησης της
κρατικής εξουσίας.
Για τον λόγο αυτό το κράτος δείχνει πάντα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, προκειμένου οι
απόψεις του «να γίνονται αποδεκτές μέσα από τους θεσμούς που διαμορφώνει για
την εκπαίδευση, τους φορείς που ασκούν την πολιτική και τους εκπαιδευτικούς που
καλούνται να την εφαρμόσουν» (Ζαμπέτα, 1994: 25).
Μένει σε όσους καλούνται να εφαρμόσουν την εκπαιδευτική πολιτική να σταθούν
κριτικά απέναντι στις όποιες επιλογές και να προτείνουν μεταρρυθμίσεις ικανές να
καταστήσουν το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτική μονάδα της
καινοτομίας, της σχετικής αυτονομίας, της συλλογικής ευθύνης και του δημόσιου
απολογισμού, χωρίς οικονομικές ή άλλες εξαρτήσεις και με αιτήματα όπως
περισσότερη δημοκρατία στην άσκηση ελέγχου, συλλογικές μορφές παρέμβασης
και κοινωνικής δικαιοσύνης, προϋποθέσεις και δυνατότητες διαμόρφωσης και
άσκησης «εσωτερικής» εκπαιδευτικής πολιτικής.
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Εκπαιδευτικές πολιτικές και αριστοτελική «φρόνησις»: Μια δοκιμή
αναζωογόνησης του ερωτήματος για το θεμέλιο της εκπαιδευτικής
πολιτικής και τον ρόλο του Σχολικού Συμβούλου στον σχεδιασμό και
την υλοποίησή της
Βλάχος Δημήτριος
Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων Ροδόπης
divlacho@gmail.com
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι εκπαιδευτικές πολιτικές (education policies) στις μέρες μας προσεγγίζονται είτε
θεωρητικά (στην ουσία όμως τεχνοκρατικά) είτε πολιτικά (στην ουσία όμως στενά
διαχειριστικά-διοικητικά) ως έκφραση της εκάστοτε κυβερνητικής εκπαιδευτικής
πολιτικής. Ωστόσο, η αναζωογόνηση του ερωτήματος για το θεμέλιο της
εκπαιδευτικής πολιτικής θα μπορούσε να ενεργοποιήσει την αριστοτελική έννοια
της «φρόνησης», για να ελέγξει τις δυο πρωτεύουσας σημασίας διαχρονικές
αστοχίες των ελληνικών εκπαιδευτικών πολιτικών, το έλλειμμα της διαβούλευσης
και την ακύρωση της πείρας των εκπαιδευτικών, και παράλληλα να
επαναπροσδιορίσει τον ρόλο του Σχολικού Συμβούλου στην αυγή του 21 αιώνα με
στόχο την αναζήτηση της αρετής του πολίτη.
Εισαγωγή – Προβληματική
Ο όρος «εκπαιδευτικές πολιτικές», μετάφραση στα ελληνικά του βιβλιογραφικά
κυρίαρχου αγγλόφωνου όρου «education policies», παραπέμπει σε μεθόδους
διαχείρισης των εκπαιδευτικών πραγμάτων και στις διαφορετικές ιδεολογικές
προσεγγίσεις τους. Στην πράξη μάλιστα διαπιστώνεται ότι εκείνο που ενδιαφέρει
πρωτίστως στην αυταρχική, διαχειριστική και αμιγώς διοικητική προσέγγιση της
εκπαιδευτικής πολιτικής είναι η άσκηση εξουσίας για την άμεση εφαρμογή
μεταρρυθμίσεων (που πρέπει να εμφανίζονται ως καινοτόμες και αναγκαίες) και η
δημιουργία το συντομότερο δυνατόν εντυπώσεων για την ικανοποίηση της κοινής
γνώμης, χωρίς να ενδιαφέρει όμως η παραγωγή αξιολογημένων ποιοτικά και
αριθμητικά εκπαιδευτικών αγαθών και αποτελεσμάτων. Ωστόσο, αυτό που
φαίνεται να ενδιαφέρει ακόμη λιγότερο τόσο τους τεχνοκράτες της εκπαίδευσης
όσο και τους διαχειριστές των εκπαιδευτικών πολιτικών είναι ο στοχασμός πάνω
στο θεμέλιο της εκπαιδευτικής πολιτικής. Ο πληθυντικός αριθμός «πολιτικές»
δείχνει βέβαια να σέβεται τη θεμελιώδη αρχή της δημοκρατίας, την πολυφωνία,
ωστόσο αφήνεται να λησμονηθεί η θεμελιώδης έννοια της συνυφασμένης με την
ηθική πολιτικής, που πρέπει να είναι ανθρωπιστική, δημοκρατική και παιδευτική,
δηλαδή ελληνική στον αρχετυπικό πυρήνα της.
«Policy is political», που σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικές πολιτικές δεν έχουν να
κάνουν με μια μηχανική εφαρμογή κρατικών κανονιστικών διατάξεων, αλλά είναι
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πρωτίστως ζήτημα πολιτικό, αφορούν δηλαδή στους αγώνες για τη νοηματοδότηση
της δημοκρατίας, τη νομιμοποίηση της εξουσίας και της κουλτούρας και επίσης
αφορούν όχι μόνο εκείνους που σχεδιάζουν αυτές τις πολιτικές «εκεί ψηλά», αλλά
και εκείνους που καλούνται να τις εφαρμόσουν «εδώ κάτω» μέσα στις σχολικές
τάξεις146. Αν λοιπόν οι εκπαιδευτικές πολιτικές είναι ζήτημα κατεξοχήν πολιτικό, θα
μπορούσαμε να ωφεληθούμε αν επιχειρούσαμε να προσεγγίσουμε το θεμέλιο της
εκπαιδευτικής πολιτικής στοχαστικά, όχι στενά τεχνοκρατικά, ενεργοποιώντας την
αριστοτελική έννοια της φρόνησης για τον έλεγχο και την κατάδειξη των δυο
διαχρονικών αστοχιών των ελληνικών εκπαιδευτικών πολιτικών, του ελλείμματος
της ορθής σκέψης/διαβούλευσης και της ακύρωσης της πείρας των εκπαιδευτικών.
Η αναζωογόνηση του ερωτήματος για το θεμέλιο της εκπαιδευτικής πολιτικής με
οδηγό την πρακτική φιλοσοφία του Αριστοτέλη μπορεί να στρέψει το βλέμμα μας σ’
αυτό που πρέπει να είναι σήμερα το ζητούμενο για την εκπαίδευση και για την
κοινωνία μας (ελληνική και ευρωπαϊκή), κι αυτό δεν είναι άλλο από την αρετή του
πολίτη, η οποία ως αίτημα εξακολουθεί να λανθάνει πίσω από τον ευρέως
διαδεδομένο μοντέρνο όρο «πολιτειότητα» (citizenship). Και εδώ ο θεσμικός ρόλος
του Σχολικού Συμβούλου τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση της
εκπαιδευτικής πολιτικής, αλλά και η συμβολή του σε όλη τη διαδικασία
ανατροφοδότησης, είναι κομβικής σημασίας.
Ι. Οι αστοχίες (ἁμαρτίες) των ελληνικών εκπαιδευτικών πολιτικών υπό το πρίσμα
της αριστοτελικής φρονήσεως
Ακολουθώντας μια σχηματική ανασκόπηση της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής
στη διαχρονία της θα λέγαμε ότι σήμερα, μετά το Μάαστριχτ (1992) και τη
Στρατηγική της Λισαβόνας (2000)147, διανύουμε την τέταρτη περίοδο, κατά την
οποία η ελληνική εκπαιδευτική πολιτική καλείται σε σύγκλιση με την εκπαιδευτική
πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θέτει ως στόχο της (σύμφωνα με τη
Στρατηγική της Λισσαβόνας του 2000) να γίνει η Ευρώπη «η ανταγωνιστικότερη και
δυνατότερη οικονομία της γνώσης για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με
περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και με μεγαλύτερη κοινωνική
συνοχή». Σ’ αυτήν την περιοδολόγηση που ακολουθούμε εδώ ως τρίτη ορίζουμε
την περίοδο της Μεταπολίτευσης (1976 έως το 1992), ως δεύτερη την περίοδο 1909
έως 1974 (περίοδος διελκυστίνδας ανάμεσα στην παραδοσιακή και τη
συγχρονιστική αντίληψη του εκπαιδευτικού δημοτικισμού του Αλέξανδρου
Δελμούζου και του δημιουργικού ιστορισμού του Δημήτριου Γληνού) και ως πρώτη
146

Bell Les, Stevenson Howard, (2006), Education Policy: Process, Themes and Impact, Taylor &
Francis, σελ. 9.
147
Κανελλοπούλου Α. & Σωτηροπούλου Ι., Εκπαιδευτική Πολιτική και η σύνδεσή της με την αγορά
εργασίας, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο-ΔΑΣΤΑ. Μελέτη διαθέσιμη στο διαδίκτυο:
http://dasta.eap.gr/files.
Γκοβάρης Χρήστος – Ρουσσάκης Ιωάννης, (2008), Ευρωπαϊκή Ένωση: Πολιτικές στην Εκπαίδευση,
ΥΠ.ΕΠ.Θ.-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα, σσ. 10-33.
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την περίοδο 1834-1908 (περίοδος κυριαρχίας της παραδοσιακής αντίληψης του
άκρατου παρελθοντικού προσανατολισμού σπουδών). Ωστόσο, αυτό που μας έχει
κληροδοτηθεί ήδη από τη δημοσίευση το 1834 του πρώτου εκπαιδευτικού νόμου
του ελληνικού κράτους και εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι σήμερα είναι ένα
συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα που κυριαρχείται από μια στενά διοικητική
αντίληψη και ενδιαφέρεται για την εξωτερική πλευρά, την πρόσοψη του
εκπαιδευτικού οικοδομήματος, παραβλέποντας την εσωτερική πλευρά του, τι
γίνεται δηλαδή μέσα στη σχολική τάξη148.
Σ’ αυτή την εσωτερική πλευρά του εκπαιδευτικού συστήματος με ισχυρή την
παιδαγωγική του διάσταση αναφέρεται ο κυρίαρχος στις μέρες μας, τόσο στην
επιστημονική βιβλιογραφία όσο και στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ)
και στις υπουργικές εγκυκλίους, όρος πολιτειότητα, είτε ρητά διατυπωμένος είτε
υπόρρητα εννοούμενος στην περιγραφή των σκοπών της δημόσιας εκπαίδευσης.
Στο πρώτο άρθρο, για παράδειγμα, του νόμου για το νέο Λύκειο (ν. 4186/2013)
αναφέρονται ανάμεσα στους σκοπούς του «η ανάπτυξη κριτικής σκέψης, ο
σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της διαφορετικότητας και της
πολιτισμικής ετερότητας στο πλαίσιο της πολυπολιτισμικής κοινωνίας, η καλλιέργεια
της εθνικής, θρησκευτικής και πολιτισμικής μας κληρονομιάς αλλά και η
προετοιμασία των νέων για την κοινωνία των ευρωπαίων πολιτών, η ενδυνάμωση
των αξιών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της συλλογικότητας και της
αλληλεγγύης και η διαμόρφωση συνείδησης ενεργού πολίτη».
Με δεδομένο λοιπόν ότι η πολιτειότητα149 αποτελεί διακηρυγμένο σκοπό της
ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής στη δευτεροβάθμια (και πρωτοβάθμια)
148

Τερζής, Ν. Π. 1., & Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τομέας Παιδαγωγικής.
(1993). Εκπαίδευση και εκπαιδευτική πολιτική στην Ελλάδα: διαχρονική ανασκόπηση και σημερινή
συγκυρία. Θεσσαλονίκη: Α.Π.Θ. Λόγος πανηγυρικός που εκφωνήθηκε στις 26 Οκτωβρίου 1993 στη
μεγάλη αίθουσα τελετών του Α.Π.Θ..
Κριτικές προσεγγίσεις στην ελληνική εκπαιδευτική πολιτική σε συνάρτηση και με την εκπαιδευτική
πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιχειρούν πολλές μελέτες, τεχνοκρατικού χαρακτήρα οι
περισσότερες. Αναφέρω ενδεικτικά κάποιες από αυτές που έλαβα υπόψη για την παρούσα
εισήγηση: Μουζέλης Νίκος (επιμέλεια)-Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΓΕΣΕΕ (2012),
Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα / Όψεις και βασικά μεγέθη της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
.
Εκ/σης στην προ μνημονίου εποχή, Αθήνα Σαρρίδου Πολυξένη – Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών Πανεπιστημίου Μακεδονίας/Μεταπτυχιακή εργασία, (2011), Η Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική
Πολιτική,
Θεσσαλονίκη
(διαθέσιμo
on
line:
.
http://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/14343/3/SarridouPolyxeniMsc2011.pdf) Γρόλλιος Γ. (1999),
Ιδεολογία, παιδαγωγική και εκπαιδευτική πολιτική: Λόγος και πράξη των ευρωπαϊκών
.
προγραμμάτων για την εκπαίδευση, εκδ. Gutenberg, Αθήνα Γράβαρης Διονύσης (2005), «Από το κράτος στο
κράτος/ Ορθολογικότητα και κανόνες νομιμοποίησης στην εκπαιδευτική πολιτική» στο Εκπαίδευση και εκπαιδευτική
.
πολιτική μεταξύ κράτους και αγοράς, εκδ. Σαββάλας (διαθέσιμο on line: http://savalas.gr/pr2/22567.pdf) ΟΟΣΑ
(2011), Καλύτερες Επιδόσεις και Επιτυχείς Μεταρρυθμίσεις στην Εκπαίδευση, Συστάσεις για την
Εκπαιδευτική Πολιτική στην Ελλάδα.
149
H «πολιτειότητα», μετάφραση του όρου citizenship, δηλώνει κάτι περισσότερο από την ιθαγένεια
και την υπηκοότητα και οπωσδήποτε εμπεριέχει ισχυρή την ηθική και πολιτική διάσταση. Βλ. Πέτρου
Αλέξιος, (2010) «Παιδεία, εκπαίδευση, ηθική της χειραφέτησης και δημοκρατική πολιτειότητα» στο
.
Ηθική και εκπαίδευση: Διλήμματα και προοπτικές, εκδ. Κριτική Κοντογιώργη Δ. Γιώργου, Πολίτης
και πόλις. Έννοια και τυπολογία της ‘πολιτειότητας’, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2003.
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εκπαίδευση και θεωρώντας λανθάνουσα την παρουσία σ’ αυτόν τον όρο της
έννοιας της αρετής του πολίτη, ας επιχειρήσουμε έλεγχο του θεμελίου αυτής τούτης
της εκπαιδευτικής πολιτικής, έχοντας ως λυδία λίθο την αριστοτελική έννοια της
φρόνησης, αφού πρώτα αναφερθούμε σχηματικά στο περιεχόμενό της, όπως αυτό
αναπτύσσεται κυρίως στο Ζ΄ βιβλίο των Ηθικών Νικομαχείων (ΗΝ)150. Πρόθεσή μας
είναι να αναζωογονήσουμε το ερώτημα για το θεμέλιο της εκπαιδευτικής πολιτικής
στην αυγή του 21ου αιώνα, ελέγχοντας με αυτόν τον τρόπο τις διαχρονικές αστοχίες
των ελληνικών εκπαιδευτικών πολιτικών και αναζητώντας ουσιαστικό ρόλο για τον
θεσμό του Σχολικού Συμβούλου.
Η αριστοτελική φρόνησις (πρακτική σοφία) είναι μία από τις πέντε διανοητικές
αρετές (έξεις) με τις οποίες η ψυχή πετυχαίνει την αλήθεια με την κατάφαση και την
άρνηση. Οι άλλες τέσσερις είναι η τέχνη, η επιστήμη (επιστημονική γνώση), η σοφία
(φιλοσοφική σοφία) και η νόηση (διανοητική ικανότητα) 151. Διαφέρει όμως η
φρόνηση από τις άλλες τέσσερις στο μέτρο που αυτή η αρετή όχι απλώς βρίσκεται
σε συμφωνία με τον ορθό λόγο, αλλά είναι αυτός τούτος ο ορθός λόγος, με τον
οποίον συμφωνούν οι άλλες αρετές. Χωρίς τη φρόνηση δεν είναι δυνατόν να
υπάρξουν οι άλλες αρετές. Αυτή είναι η αξιωματική διατύπωση του Αριστοτέλη. Δεν
μπορεί να είναι κανείς αγαθός χωρίς τη φρόνηση. Ούτε όμως φρόνιμος χωρίς την
(ηθική) αρετή152.
Η φρόνηση είναι διανοητική αρετή, έχει να κάνει με το λογικό μέρος της ψυχής και
αφορά στην ορθή σκέψη σε σχέση με κάποιον σημαντικό σκοπό. Καλλιεργείται
μέσω της παιδείας και ισχυροποιείται με τον χρόνο, καθώς με τα χρόνια αυξάνει και
η εμπειρία του ανθρώπου153. Φρόνιμος είναι αυτός που έχει την ικανότητα να
σκέφτεται σωστά (βουλευτικός) για πράγματα που υπόκεινται σε αλλαγή και τα
οποία δεν είναι αντικείμενο κάποιας τέχνης ούτε κάποιας επιστήμης154. Η φρόνηση
δεν είναι απλά και μόνο μια έλλογη έξη (διανοητική αρετή), όπως η επιστήμη και η
τέχνη. Γι’ αυτό και δεν περιπίπτει ποτέ σε λήθη. Ενώ η επιστήμη και η τέχνη
μπορούν να λησμονηθούν, η φρόνηση, για όποιον την κατέχει, δεν λησμονιέται155.

ος

150

Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια, εισαγωγή μετάφραση σχόλια Δημήτριος Λυπουρλής, τόμος 2 ,
εκδ. Ζήτρος, 2006, σσ. 132-215.
151
Ακολουθούμε στην ενότητα αυτή την πραγμάτευση της φρόνησης στο έκτο (Ζ΄) βιβλίο των
Ηθικών Νικομαχείων του Αριστοτέλη. Η μετάφραση είναι του Δημήτριου Λυπουρλή στον Β΄ τόμο
των εκδ. Ζήτρος (βλ. προηγούμενη υποσημείωση). Αξιοποιήθηκαν επίσης οι παρακάτω μελέτες:
Koller David, (2009), Phronesis, eine geistige Tugend, διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία του
Σεμιναρίου „Al-Farabi: Über die Wissenschaften“ SS 2006, διαθέσιμη και online: http://david.
koller.de/philosophie/phronesis.pdf Νικηταρά Χριστίνα (δρ. Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο),
.
(2001), Η παιδαγωγική αξία της αριστοτελικής φρόνησης, Αθήνα Μητρόπουλος Π. Νικόλαος, (2014),
«Οι κύριες αρετές και η αριστοτελική ηθική», στο Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικώνο
Επιστημονικών Θεμάτων, τεύχος 2 , σσ. 76-86.
152
Ηθικά Νικομάχεια (ΗΝ) 1144b25-34.
153
Καραμανώλης Γιώργος, (2009), «Η σχέση ηθικής αρετής και φρόνησης στην αριστοτελική ηθική»,
στο περιοδικό Υπόμνημα στη Φιλοσοφία (Αφιέρωμα στα Ηθικά Νικομάχεια του Αριστοτέλη), σελ. 72.
154
ΗΝ 1140a30-35.
155
HN 1140b20-32.
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Η φρόνηση είναι αρετή πρακτική κι όχι θεωρητική ούτε κατασκευαστική. Σχετίζεται
άμεσα με τη συλλογιστική διαδικασία, τη διαβούλευση και τη λήψη αποφάσεων
(βούλευσις). Η φρόνηση είναι κατεξοχήν (ηθική) πράξη (πρᾶξις), δηλαδή σωστή
σκέψη και απόφαση, και σ’ αυτό διαφέρει από την έλλογη κατασκευαστική έξη
(ποίησις). Η αρχή της κατασκευαστικής έξης (ποίησις) βρίσκεται στον κατασκευαστή
κι όχι στο παραγόμενο προϊόν. Της (ηθικής) πράξης όμως η αρχή βρίσκεται στην
ελεύθερη επιλογή και προτίμηση (προαίρεσις) του πράττοντος, εκείνου δηλαδή που
πρόκειται να πάρει μια απόφαση και να προχωρήσει σε δράση, ενώ ο σκοπός της
(τέλος) βρίσκεται στην ίδια την πράξη και αυτός δεν είναι άλλος από τη σωστή
πράξη (εὐπραξία)156. Η φρόνηση λοιπόν είναι μια έλλογη έξη (διανοητική αρετή),
αληθινή , πρακτική των ανθρώπινων αγαθών157.
Κι ενώ η σοφία (η φιλοσοφική σοφία) είναι η γνώση των καθολικών αρχών και είναι
πάντοτε η ίδια, η φρόνηση (η πρακτική σοφία) είναι τώρα αυτό και ύστερα το άλλο,
γιατί ο φρόνιμος, ο άνθρωπος που σκέφτεται σωστά και αποφασίζει να πράξει αυτό
κι όχι εκείνο, είναι γενικά αυτός που με οδηγό του τους κανόνες της λογικής βάζει
ως στόχο του το καλύτερο για τον άνθρωπο από όσα μπορούν να επιτευχθούν με τις
πράξεις. Και μάλιστα η φρόνηση, υποστηρίζει ο Αριστοτέλης, δεν έχει αντικείμενό
της μόνο το καθολικό (τὰ καθόλου), αλλά πρέπει να γνωρίζει και τα επιμέρους (τὰ
καθ’ ἕκαστα), αφού έχει να κάνει με τις (ηθικές) πράξεις, και αυτές έχουν να κάνουν
με επιμέρους περιπτώσεις. Για τη φρόνηση μετράει η πείρα, αν όχι περισσότερο,
τουλάχιστον εξίσου με τη γνώση των καθολικών αρχών. Πιο επιδέξιοι στην (ηθική)
πράξη είναι οι έμπειροι (οἱ ἔμπειροι) κι όχι τόσο οι γνώστες των καθολικών αρχών,
αποφαίνεται ο Σταγειρίτης158.
Η φρόνηση, διαφορετικά από την επιστημονική γνώση (ἐπιστήμη) η οποία αυτό που
μελετά είναι αντικείμενο απόδειξης, έχει ως αντικείμενό της το έσχατο επιμέρους,
με το οποίο ασχολείται η αντίληψη (ἡ αἴσθησις) κι όχι η επιστήμη159. Οι κρίσεις και
οι γνώμες των έμπειρων, των ηλικιωμένων και των φρόνιμων είναι άξιες προσοχής,
ακόμη κι αν είναι αναπόδεικτες, γιατί, όπως υποστηρίζει ο Αριστοτέλης, έχουν και
οι τρεις αποκτήσει μέσω της εμπειρίας ένα μάτι (τὸ τῆς ἐμπειρίας ὄμμα) με το
οποίο βλέπουν τα πράγματα σωστά160.
Η ορθή σκέψη/διαβούλευση (εὐβουλία) είναι ένα είδος ορθότητας της διανοητικής
ενέργειας που έχει άμεση σχέση με τη φρόνηση μόνο στην περίπτωση που η
επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων γίνεται με τα σωστά μέσα. Η φρόνηση
συλλαμβάνει εκείνα τα πράγματα που είναι χρήσιμα για την επίτευξη του σκοπού
με τον τρόπο όμως που πρέπει161. Ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα στην περίπτωση
της αριστοτελικής φρόνησης. Πράγματι, η φρόνηση επιτυγχάνει στην επίτευξη του
156

ΗΝ 1140a1-20.
HN 1140a20-22.
158
HN 1141b10-18.
159
ΗΝ 1142a25-30.
160
HN 1143b11-14.
161
ΗΝ 1144a8-9.
157
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σκοπού με την επιλογή των κατάλληλων μέσων, χάρη στην εξυπνάδα, την
επιδεξιότητα του φρόνιμου, τη δεινότητά του. Αυτήν την επιδεξιότητα (δεινότητα)
όμως μπορεί να τη διαθέτει όχι μόνο ο φρόνιμος αλλά και ο πανούργος. Μόνο όμως
ο ενάρετος (ἀγαθός) μπορεί να δει καθαρά και να επιλέξει σωστά, γιατί μόνο αυτός
διαθέτει και μπορεί να ενεργοποιήσει χάρη στην (ηθική) αρετή το μάτι της ψυχής
(τὸ τῆς ψυχῆς ὄμμα)162. Αδύνατον για τον Αριστοτέλη να είναι κανείς φρόνιμος
χωρίς να είναι αγαθός. Γιατί η (ηθική) αρετή καθορίζει τον σκοπό (τέλος), ενώ η
φρόνηση μας κατευθύνει σε εκείνες τις πράξεις που μας οδηγούν στην πραγμάτωση
του σκοπού.
Η αριστοτελική φρόνηση δεν είναι απλά και μόνον μορφή σκέψης με πρακτικό
χαρακτήρα (βουλεύεσθαι, βούλευσις), αλλά ορθή σκέψη/διαβούλευση (εὐβουλία)
στη διερεύνηση των χρήσιμων για την επίτευξη του σκοπού πραγμάτων, εμπεριέχει
αξιολογική κρίση και είναι επιτακτική, δηλαδή έχει κανονιστικό κι όχι εργαλειακό
χαρακτήρα, ορίζει τι πρέπει και τι δεν πρέπει να γίνει, κι έτσι κινητοποιεί σε
δράση163.
Έχοντας λοιπόν ως λυδία λίθο την αριστοτελική φρόνηση για την εξέταση των
εξαγγελλόμενων και εφαρμοζόμενων εκπαιδευτικών πολιτικών στην Ελλάδα, με
αντιπροσωπευτικό παράδειγμα τον τελευταίο νόμο για το νέο Λύκειο (ν. 4186/2013,
ΦΕΚ 193/17-09-2013), παρατηρούμε δύο αστοχίες σε θεμελιώδη ζητήματα, κατά τη
γνώμη μας, ἁμαρτίες κατά την αριστοτελική ορολογία, που απειλούν το
μεταρρυθμιστικό εγχείρημα, αν δεν γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις.
Αστοχία 1η των ελληνικών εκπαιδευτικών πολιτικών: Το έλλειμμα της ορθής
σκέψης/διαβούλευσης.
Η αριστοτελική φρόνησις είναι κατεξοχήν βουλευτική, προϋποθέτει δηλαδή την
ορθή σκέψη/διαβούλευση (εὐβουλία). Η ορθή σκέψη στοχεύει στην επίτευξη ενός
αγαθού, αυτό όμως πρέπει να γίνεται μόνο με τα σωστά μέσα. Γιατί δεν είναι
σωστή σκέψη εκείνη με την οποία πετυχαίνει κανείς αυτό που πρέπει, όχι όμως με
τα σωστά μέσα αλλά με λαθεμένους συλλογισμούς, υποστηρίζει ο Αριστοτέλης164.
Δυστυχώς σχεδόν όλες οι εκπαιδευτικές πολιτικές στην Ελλάδα, ακόμη κι αυτές που
στοχεύουν σ’ αυτό που πρέπει και είναι αναγκαίο (για παράδειγμα η
αυτοαξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου και η αξιολόγηση εκπαιδευτικών),
σχεδιάζονται, εξαγγέλλονται και εφαρμόζονται χωρίς να έχει προηγηθεί ορθή
σκέψη/διαβούλευση του Υπουργείου και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία, και πρωτίστως με
τους ίδιους τους διδάσκοντες.
Στην περίπτωση αυτή ο ρόλος του Σχολικού Συμβούλου με βάση το καθηκοντολόγιό
του (ΦΕΚ 1340/2002), θεσμικός-υπηρεσιακός κι όχι συνδικαλιστικός, θα μπορούσε
162
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να συμβάλει στη διαμόρφωση εκείνων των προϋποθέσεων που θα διασφάλιζαν την
ορθότητα της διαβούλευσης ως συγκεκριμένης λογικής διεργασίας, η οποία
εκτυλίσσεται στην ίδια τη βάση των εκπαιδευτικών. Προτάσεις του Υπουργείου και
του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) πρέπει να γίνονται αντικείμενο
διαβούλευσης στη βάση των εκπαιδευτικών της τάξης, με τον συντονισμό του
Σχολικού Συμβούλου, αλλά και το αντίστροφο, σ’ αυτούς που σχεδιάζουν την
εκπαιδευτική πολιτική πρέπει να φτάνουν οι προτάσεις των εκπαιδευτικών της
τάξης, οι οποίοι λόγω εμπειρίας έχουν πολύ καλή γνώση των ιδιαιτεροτήτων του
κάθε σχολείου, των μαθητών του και της τοπικής κοινωνίας, έχουν δηλαδή γνώση
όχι μόνο θεωρητική των ανωτάτων εννοιών (των πρώτων όρων) αλλά και των
εσχάτων επιμέρους. Από την εμπειρία της σχολικής τάξης, από τα επιμέρους (ἐκ τῶν
καθ’ ἕκαστα), θα έλεγε ο Αριστοτέλης, φτάνουμε στα γενικά/καθολικά (τὰ
καθόλου). Σ’ αυτό βοηθάει η αντίληψη, που την έχουν μόνο όσοι εκπαιδευτικοί
έχουν σχέση με τον πραγματικό κόσμο της καθημερινής εμπειρίας μέσα στην τάξη.
(γιατί στα γενικά/καθολικά φτάνουμε ξεκινώντας από τα επιμέρους. αυτά λοιπόν τα
επιμέρους πρέπει να γίνονται αντιληπτά: αυτή η αντίληψη είναι ο νους)165.
Αστοχία 2η των ελληνικών εκπαιδευτικών πολιτικών: Η περιφρόνηση και η
ακύρωση της πείρας των διδασκόντων.
Δεν υπάρχει φρόνηση, κατά τον Αριστοτέλη, χωρίς τη γνώση των εσχάτων
επιμέρους. Η πολυετής πείρα των εκπαιδευτικών της τάξης δεν μπορεί να
ακυρώνεται με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής από
την εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά θα πρέπει να τη συνδιαμορφώνει. Η θεωρία της
εκπαιδευτικής πολιτικής και η εμπειρία των εκπαιδευτικών πρέπει να
συμπορεύονται. Η Τράπεζα Θεμάτων στο Λύκειο, για παράδειγμα, έτσι όπως τελικά
σχεδιάστηκε και βεβιασμένα εφαρμόστηκε (ή μάλλον αυταρχικά επιβλήθηκε)
αδιαφοροποίητα σε όλα τα σχολεία της επικράτειας, χωρίς διαβούλευση με τους
ίδιους τους διδάσκοντες, χωρίς επεξεργασμένες προτάσεις τους, χωρίς τον
απαιτούμενο ελάχιστο χρόνο ωρίμανσης και πειραματικής εφαρμογής, ουσιαστικά
αχρήστευσε την ίδια την πείρα των διδασκόντων. Κι όμως, θα μπορούσε η Τράπεζα
Θεμάτων, αν ακολουθείτο η αριστοτελική λογική διεργασία της ορθής
σκέψης/διαβούλευσης, με την ενεργό συμμετοχή των διδασκόντων και τον
συντονισμό των Σχολικών Συμβούλων, όχι μόνο να γίνει αποδεκτή από το σύνολο
της εκπαιδευτικής κοινότητας αλλά να αποδειχτεί εξαιρετικά αποτελεσματική και
λειτουργική στη σχολική πράξη. Δυστυχώς, όταν η επιδίωξη ενός εκπαιδευτικού
αγαθού γίνεται με λαθεμένα μέσα, τότε και αυτό το ίδιο το αγαθό φθείρεται και η
αρχική επιθυμία υποστέλλεται και ο μεταρρυθμιστικός ενθουσιασμός ματαιώνεται.
Και όπως διαβεβαιώνει ο Αριστοτέλης, καμία ορθή επιλογή (προαίρεσις, βούλευσις)
δεν είναι εφικτή, αν δεν συμπορεύεται η ορθή σκέψη (λόγος ἀληθής) με την ορθή
165
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επιθυμία (ὄρεξις ὀρθή)166. Οι λαθεμένοι συλλογισμοί, οι αστοχίες στη μεθόδευση
της διαβούλευσης σε ό,τι αφορά τα εκπαιδευτικά μας πράγματα, αποθαρρύνουν
και απομακρύνουν τελικά από την αρετή του πολίτη, το ύψιστο αγαθό που πρέπει
να είναι και το ζητούμενο εκείνης της εκπαιδευτικής πολιτικής που θέλει να είναι
ανθρωπιστική όχι μόνο στις διακηρύξεις αλλά και στην ουσία της.
Ήδη από τα χρόνια του Αριστοτέλη γίνεται λόγος για τη σύγχυση που επικρατεί στα
εκπαιδευτικά πράγματα λόγω των αντιφάσεων στη σκοποθεσία και στη μεθόδευση
πραγμάτωσης των εκπαιδευτικών στόχων167. Ο Αριστοτέλης όμως, εισηγούμενος τη
μεσότητα και τη σύγκλιση θεωρίας, επιστήμης και εμπειρίας, βλέπει ως μοναδική
έξοδο από τη σύγχυση τη θεμελίωση της εκπαιδευτικής πολιτικής στην αρετή του
πολίτη και στον ορθό λόγο, ο οποίος ταυτίζεται με τη φρόνηση και πόρρω απέχει
από τεχνοκρατικό εργαλειακό ορθολογισμό των εξαγγελλόμενων και βραχύβιων
στην εφαρμογή τους εκπαιδευτικών πολιτικών.
Δεν είναι λοιπόν απορίας άξιον ότι ένας από τους κορυφαίους φιλοσόφους του 20ου
αιώνα, ο Μάρτιν Χάιντεγκερ, ιδιοποιήθηκε φαινομενολογικά την πρακτική
φιλοσοφία του Αριστοτέλη, αναλύοντας την αριστοτελική φρόνηση και τον φρόνιμο
στις Φαινομενολογικές Ερμηνείες στον Αριστοτέλη (1922) και στο Είναι και Χρόνος
(1927). Ερμηνεύοντας με τον δικό του, αυθαίρετο είναι αλήθεια αλλά φιλοσοφικά
νόμιμο, τρόπο την αριστοτελική φρόνηση ο Χάιντεγκερ απομακρύνεται από το
πρωτείο της θεωρίας του Χούσσερλ και εγκαθιστά στη θέση του το πρακτικό
πρωτείο. Η φρόνηση στη χαϊντεγκεριανή ερμηνεία του Αριστοτέλη είναι η ηθική
συνείδηση (Gewissen), που επειδή δεν είναι θεωρητική γνώση δεν λησμονιέται, και
ο σκοπός της φρόνησης, το τέλος της, είναι κατά τον Χάιντεγκερ ο ίδιος ο
άνθρωπος168. Αυτή η μεγαλειώδης συνάντηση του Χάιντεγκερ με τον Αριστοτέλη
σφράγισε όχι μόνο τη σκέψη του 20ου αιώνα αλλά λειτουργεί και για μας σήμερα
παραδειγματικά, ενθαρρύνοντας τον στοχασμό πάνω στις αριστοτελικές
διανοητικές αρετές, για να αναζωογονήσουμε έτσι το ερώτημα που αφορά στην
αρετή του πολίτη, το κατεξοχήν ζητούμενο για την παιδεία στις μέρες μας.
ΙΙ. Ο ρόλος του Σχολικού Συμβούλου σε μια προσπάθεια ανθρωπιστικής
θεμελίωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής στην αριστοτελική φρόνηση
Ο ρόλος του Σχολικού Συμβούλου σε μια προσπάθεια ανθρωπιστικής θεμελίωσης
της εκπαιδευτικής πολιτικής στην αριστοτελική φρόνηση είναι κομβικός, αρκεί να
τον σεβαστεί, σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας και των διοικητικών της οργάνων, η ίδια
η πολιτεία που τον θεσμοθέτησε (ν. 1304/1982) σε αντικατάσταση του από
166
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ιδρύσεως του ελληνικού κράτους αμιγώς ελεγκτικού και αυταρχικού θεσμού του
Επιθεωρητή. Ο όρος «Σύμβουλος», άλλωστε, που επέλεξε να χρησιμοποιήσει ο
νομοθέτης, ενέχει ισχυρή την έννοια της σκέψης, της διαβούλευσης και της
απόφασης (βουλή, βουλεύομαι, βούλευσις), η οποία, όπως δείξαμε, είναι
συστατικό στοιχείο της φρόνησης. Και ακόμη, ο Σχολικός Σύμβουλος ως θεσμός
βρίσκεται κοντά στη φρονησιακή πρακτική φιλοσοφία του Αριστοτέλη, στον βαθμό
που αυτός συνδυάζει τη γνώση των καθολικών/γενικών εννοιών της επιστήμης του
με τη γνώση των εσχάτων επιμέρους της σχολικής τάξης, από την οποία άλλωστε
τάξη και προέρχεται. Ο νομοθέτης πολύ σωστά πρόβλεψε ότι ο Σχολικός Σύμβουλος
πρέπει να είναι εκπαιδευτικός που έχει ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολεία
της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τουλάχιστον επί δέκα έτη
(ν. 3848/2010) κι όχι πανεπιστημιακός, προκρίνοντας έτσι την πείρα της σχολικής
τάξης έναντι της πανεπιστημιακής επιστημονικής γνώσης και εμπειρίας. Ο Σχολικός
Σύμβουλος λοιπόν δεν θα πρέπει να είναι ιμάντας μονόδρομης ροής καινοτομιών
και πολιτικών που σχεδιάζονται «εκεί πάνω» και εφαρμόζονται «εδώ κάτω»,
ερήμην των διδασκόντων και των μαθητών τους.
Το καθηκοντολόγιό του Σχολικού Συμβούλου (ΦΕΚ 1340/2002) προκρίνει
αδιαμφισβήτητα ως κύριο τον ρόλο της επιστημονικής και παιδαγωγικής
καθοδήγησης και υποστήριξης των εκπαιδευτικών, τη συμμετοχή του στην
αξιολόγησή τους, καθώς και στην υποστήριξη της εφαρμογής των εκπαιδευτικών
καινοτομιών οι οποίες εισάγονται στην εκπαίδευση. Προβλέπεται, βέβαια, η
συμμετοχή του Σχολικού Συμβούλου σε συσκέψεις με εκπαιδευτικούς και στελέχη
εκπαίδευσης (Διευθυντές των σχολικών μονάδων, Διευθυντές Εκ/σης,
Προϊσταμένους Γραφείων) για την εξέταση γενικότερων εκπαιδευτικών θεμάτων
μείζονος σημασίας (άρθρο 10.2α του ν. 1340/2002). Ωστόσο, το στοιχείο της
διαβούλευσης φαίνεται να είναι ιδιαίτερα αδύναμο, όχι ρητά διατυπωμένο ούτε και
οριοθετημένο στον παραπάνω νόμο.
Στο ελληνικό συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα περισσότερο φαίνεται να
ενδιαφέρει την πολιτεία η μέσω των Σχολικών Συμβούλων άσκηση της πειθούς στη
βάση των εκπαιδευτικών για την εφαρμογή των εκάστοτε μεταρρυθμίσεων, παρά η
διαβούλευση μαζί τους για τη συνδιαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής. Στη
βάση των εκπαιδευτικών, άλλωστε, ούτε έχει εμπεδωθεί κουλτούρα διαβούλευσης,
ούτε η εμπειρία τους έχει εκφραστεί με τον συντονισμό και την καθοδήγηση των
Σχολικών Συμβούλων, ούτε κι έχει φυσικά αυτή η εμπειρία αξιολογηθεί για τη
χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής.
Το αποτέλεσμα είναι η βάση των εκπαιδευτικών να εκφράζεται κυρίως μέσω του
συνδικαλιστικού της οργάνου (τοπικές ΕΛΜΕ και ΟΛΜΕ) κι όχι να διαβουλεύεται
θεσμικά-υπηρεσιακά και να διατυπώνει προτάσεις μέσω των Σχολικών Συμβούλων
στο ΙΕΠ και στο υπεύθυνο για το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής ΥΠ.ΕΠ.Θ..
Απουσιάζει λοιπόν η ανατροφοδότηση και η κουλτούρα ορθής διαβούλευσης κατά
την εκπαιδευτική διαδικασία σε όλα τα επίπεδα. Κατά συνέπεια, η κύρια αιτία των
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αδυναμιών στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή των εκπαιδευτικών πολιτικών στην
Ελλάδα δεν οφείλεται τόσο σε έλλειμμα τεχνογνωσίας (παρά τη διαπιστωμένη
προχειρότητα σε αρκετές περιπτώσεις) όσο σε έλλειμμα φρόνησης, που σε
τελευταία ανάλυση αποκαλύπτει έλλειμμα αρετής.
Συμπεράσματα
Η αναζωογόνηση του ερωτήματος για το θεμέλιο της εκπαιδευτικής πολιτικής
αποτελεί προϋπόθεση για να στοχαστούμε με όρους ηθικοπολιτικούς κι όχι στενά
τεχνοκρατικούς και διοικητικούς-διαχειριστικούς την εκπαίδευση που έχουμε
ανάγκη σήμερα. Νομιμοποιούμαστε για αυτό το εγχείρημα, γιατί το ζητούμενο είναι
ο επαναπροσδιορισμός της αρετής του ενεργού πολίτη στις σύγχρονες
δημοκρατικές πολυπολιτισμικές κοινωνίες, σύμφωνα με τον επιδιωκόμενο σκοπό
ανάπτυξης της πολιτειότητας, που αναφέρεται σε θεσμικά κείμενα της ελληνικής
και της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής. Η αριστοτελική φρόνηση, ελέγχοντας
τις δύο αστοχίες των ελληνικών εκπαιδευτικών πολιτικών, το έλλειμμα της
διαβούλευσης και την ακύρωση της πείρας των εκπαιδευτικών, μας καλεί να
σκεφτούμε πρωταρχικά (δηλαδή θεμελιωδώς ελληνικά) τρόπους, για να ανακτήσει
η εκπαίδευση τον ανθρωπιστικό της προσανατολισμό, δίνοντας το προβάδισμα
στην (ηθική) πράξη (ορθή διαβούλευση και υπεύθυνη απόφαση) έναντι
τεχνοκρατικών διαχειριστικών και διοικητικών πρακτικών.
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Ο επαγγελματικός Χρόνος των διευθυντών σχολείων και η σημασία
της ορθής αξιοποίησής του.
Δαρβούδης Αθανάσιος
Διευθυντής Σχολείου - Δρ. Ειδικής Αγωγής
adarvoudis@yahoo.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Υπάρχουν πολλοί περιορισμοί στο χρόνο του διευθυντή και μια θεμελιώδης
πρόκληση που αντιμετωπίζει είναι πως θα κατανείμει το χρόνο του στις πολλαπλές
και συχνά ανταγωνιστικές απαιτήσεις του ρόλου του. Η διαχείριση του χρόνου του
διευθυντή αν και είναι ένα σημαντικό ζήτημα που επηρεάζει τη λειτουργία του
σχολείου, δεν έχει διερευνηθεί στη χώρα μας κι αξίζει να διερευνηθεί, έτσι ώστε να
συμβάλλει στον εντοπισμό και στην αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων. Σκοπός
της παρούσας έρευνας είναι να μελετήσει τη διαχείριση του χρόνου των
διευθυντών. Η διερεύνηση του θέματος έγινε με ερωτηματολόγιο που
συμπληρώθηκε από 182 διευθυντές δημοτικών σχολείων. Στην παρούσα εισήγηση
θα παρουσιαστούν τα πρώτα προκαταρκτικά αποτελέσματα σχετικά με τη
διαχείριση του χρόνου του διευθυντή και θα αναδειχτεί η σημασία του θέματος.
Εισαγωγή - Προβληματική
Η αποτελεσματική διοίκηση ενός σχολείου είναι μια πολύπλοκη και απαιτητική
διαδικασία. Υπάρχουν πολλοί περιορισμοί στο χρόνο του διευθυντή και μια
θεμελιώδης πρόκληση που αντιμετωπίζει είναι πως θα κατανείμει το χρόνο του στις
πολλαπλές αρμοδιότητες και ευθύνες του. Η ανάγκη για ορθή αξιοποίηση του
παράγοντα αυτού είναι μεγάλη (Abu-Nasser, 2011; Goldring, Huff, May, & Camburn
2008; Rice, 2010).
Σκοπός της έρευνας είναι να μελετήσει τη διαχείριση του χρόνου των διευθυντών
καθώς και τον εντοπισμό διαφορετικών τύπων-προφίλ διαχείρισης χρόνου και τη
συσχέτιση τους με την αποτελεσματικότητα του διευθυντή. Θα διερευνηθεί επίσης
πιθανή συσχέτιση της διαχείρισης του χρόνου με το μέγεθος και τον τύπο του
σχολείου, καθώς και δημογραφικά χαρακτηριστικά που διευθυντή (φύλο
διευθυντή, χρόνια υπηρεσίας, χρόνια άσκησης καθηκόντων διευθυντή, κ.α.). Ένας
επιπλέον στόχος της έρευνας είναι να εντοπίσει ενδεχόμενες προβληματικές
περιοχές στη διαχείριση του χρόνου και να κάνει προτάσεις για την αντιμετώπιση
των προβλημάτων.
Θεωρητικό πλαίσιο - Μεθοδολογία
Η Claessens και συνεργάτες (2007) ορίζει τη διαχείριση του χρόνου ως τις
συμπεριφορές που στοχεύουν στην επίτευξη μιας αποτελεσματικής χρήσης του
χρόνου κατά την εκτέλεση ορισμένων προσανατολισμένων στο στόχο
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δραστηριοτήτων. Η διαχείριση του χρόνου περιλαμβάνει την ικανότητα να θέτει
κάποιος επιτεύξιμους στόχους και προτεραιότητες, να σχεδιάζει, να κατανέμει
σωστά το χρόνο του, να αναθέτει αρμοδιότητες να παραμένει οργανωμένος και να
ελέγχει την πρόοδό του (Botha, 2013; Claessens et al., 2007; Ghamrawi & Al-Jammal,
2013).
Εάν από τα χαρακτηριστικά επιτυχημένων σχολικών ηγετών είναι η αποτελεσματική
διαχείριση του χρόνου τους (Πασιαρδής, 2012; Rice 2010). Η σωστή διαχείριση του
χρόνου είναι σημαντική για την αποτελεσματική ηγεσία, όπως προκύπτει από τη
σχέση μεταξύ του χρόνου του διευθυντή και τα αποτελέσματα του σχολείου
(Grissom, Loeb, & Master, 2012; Horng, Klasik, & Loeb, 2010). Αρκετοί συνδέουν
την καλή διαχείριση του χρόνου με την επικέντρωση σε υψηλής προτεραιότητας
ζητήματα (Claessens, Eerde, Rutte, & Roe, 2007) και με την αύξηση του χρόνου
που μπορεί να αφιερώνει ο διευθυντής στον παιδαγωγικό του ρόλο (Botha, 2013;
Ghamrawi & Al-Jammal, 2013; Robinson, Lloyd, & Rowe, 2008; Taylor, 2007) κι αυτό
μπορεί να βελτιώσει τις επιδόσεις του σχολείου (Grissom, Loeb, & Mitani, 2013).
Η Botha (2013) βρήκε ότι οι γυναίκες διευθύντριες είναι πιο αποτελεσματικές στη
διαχείριση του χρόνου, ενώ η έρευνα των Lee και Hallinger (2012) κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι η χρήση και η κατανομή του χρόνου από τους διευθυντές διαφέρει
σημαντικά στις διάφορες κοινωνίες κι εξαρτάται από τα οικονομικά, πολιτιστικά και
ιδρυματικά χαρακτηριστικά τους.
Η κακή διαχείριση του χρόνου σχετίζεται με περισσότερο άγχος, το οποίο μπορεί να
έχει αρνητικές συνέπειες για την ποιότητα ζωής και την ψυχολογική υγεία του
ατόμου (Τσιάκκιρος, 2006). Οι διευθυντές δημοτικών σχολείων στην Κύπρο νιώθουν
αρκετό άγχος και η πίεση το χρόνου είναι ένας από τους παράγοντες που τους
προκαλεί άγχος (Τσιάκκιρος & Πασιαρδής, 2002).
Με τα κατάλληλα προγράμματα παρέμβασης οι διευθυντές μπορούν να
βελτιώσουν τη διαχείριση του χρόνου τους και να αυξήσουν το χρόνο που
αφιερώνουν στην εκπαιδευτική ηγεσία (Grissom, Loeb, & Mitani, 2013; Su, 2013).
Το θέμα της διαχείρισης του χρόνου δεν έχει διερευνηθεί αρκετά (Claessens et al.,
2007). Πολύ λιγότερο έχει μελετηθεί στο χώρο του σχολείου (Ghamrawi & AlJammal, 2013). Στον ελληνικό χώρο η έρευνα για τη διαχείριση του χρόνου των
διευθυντών είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη, ενώ λίγες σχετικές έρευνες ή αναφορές
έγιναν τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο. Στη σημαντικότερη από αυτές η
ερευνήτρια προτείνει την επανάληψη της έρευνας σε διαφορετικό πληθυσμό και
την επέκτασή της στον ελληνικό χώρο, λόγω της γλώσσας του εργαλείου (Κουάλη,
2012). Σε έρευνα της Κλαδικής Επιτροπής Διευθυντών στην Κύπρο βρέθηκε ότι το
δεύτερο σημαντικότερο πρόβλημα των διευθυντών σχετίζονταν με την
αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου τους (Λούκα, 2009).
Συμπερασματικά, η διαχείριση του χρόνου του διευθυντή αν και είναι ένα
σημαντικό ζήτημα που επηρεάζει τη λειτουργία του σχολείου, δεν έχει διερευνηθεί
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στη χώρα μας κι αξίζει να διερευνηθεί, έτσι ώστε να συμβάλει στον εντοπισμό και
στην αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων.
Μεθοδολογία
Η διερεύνηση του θέματος έγινε με ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο. Ως βάση
αποτέλεσε το «Ερωτηµατολόγιο Διαχείρισης Χρόνου» το οποίο χρησιμοποιήθηκε
στη διδακτορική διατριβή της Κουάλη (2012) στην Κύπρο. Το ερωτηματολόγιο
τροποποιήθηκε όπου ήταν αναγκαίο, για να προσαρμοστεί στην ελληνική
πραγματικότητα και στους στόχους της παρούσας έρευνας. Το ερωτηματολόγιο
συμπληρώνεται με ερωτήσεις για την αποτελεσματικότητα του διευθυντή, την
επαγγελματική του ικανοποίηση και ζητημάτων που αφορούσαν τα χαρακτηριστικά
του διευθυντή και του σχολείου. Το ερωτηματολόγιο είναι ανηρτημένο στη
διεύθυνση:
https://docs.google.com/forms/d/1KVsujV4hND3Be97LIKPKu_JUNAr9RQMEHJ5c0oX
m2E/viewform
Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από 160 διευθυντές γενικών σχολείων (52,8%
του δείγματος) και τα 22 ειδικών (54%). Η επεξεργασία έγινε με το στατιστικό
πακέτο SPSS v.20.
Αποτελέσματα-Συζήτηση
Τα δύο τρίτα των διευθυντών που απάντησαν ήταν άνδρες με μέση προϋπηρεσία
26,5 έτη (εύρος 13-37) και 6,7 έτη στη θέση του διευθυντή (1-25). Από τους 182
διευθυντές οι 8 είχαν ως ανώτερο τίτλο σπουδών διδακτορικό, οι 84 μεταπτυχιακό,
οι 37 διδασκαλείο και οι 53 βασικό πτυχίο. Ο μέσος αριθμός των εκπαιδευτικών στα
γενικά σχολεία ήταν 19 (7-46) και των μαθητών 172 (59-403).
Από μια πρώτη ανάλυση των δεδομένων προκύπτει ότι οι διευθυντές ασχολούνται
περισσότερο με διοικητικά ζητήματα (4,53 σε κλίμακα 1-5) και λιγότερα με
παιδαγωγικά (4,15) και μικτά (4,26). Όσον αφορά το βαθμό επίτευξης αυτός είναι
επίσης μεγαλύτερος στα διοικητικά ζητήματα (4) και λιγότερα στα παιδαγωγικά
(3,64) και στα μικτά (3,62), ενώ οι διευθυντές είναι σε συνεχή πίεση, χωρίς να
επιτυγχάνουν στιγμές χαλάρωσης και προσωπικού χρόνου (2,23). Ανάλογα ήταν τα
αποτελέσματα και σε αντίστοιχη έρευνα στην Κύπρο (Κουάλη, 2012).
Οι σημαντικότεροι λόγοι που δεν επιτυγχάνουν όλα όσα προγραμματίζουν είναι η
ενασχόληση με επείγοντα σημαντικά ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζουν κατά
προτεραιότητα (4,46), η επίλυση προβλημάτων που συνεχώς δημιουργούνται (4,17)
και οι απρογραμμάτιστες συναντήσεις με γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές
(3,98). Οι γυναίκες φαίνεται να υπερέχουν σε δύο από τους εφτά παράγοντες της
διαχείρισης του χρόνου (την οργάνωση του χρόνου και τον καθορισμό
προτεραιοτήτων). Υπεροχή των γυναικών βρέθηκε και σε άλλες έρευνες (Botha,
2013; Grissom et al., 2013). Δε βρέθηκαν σημαντικές διαφορές στη διαχείριση του
χρόνου μεταξύ των διευθυντών των γενικών και ειδικών σχολείων.
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Στους διευθυντές δόθηκε στο τέλος του ερωτηματολογίου η δυνατότητα να
εκφράσουν οποιοδήποτε σχόλιο ή παρατήρηση για το θέμα της έρευνας. Τα
παρακάτω αποσπάσματα είναι ενδεικτικά και δείχνουν τη μεγάλη πίεση που
δέχονται οι διευθυντές και τη σημασία του θέματος. Οι περισσότεροι συμφωνούν
ότι «τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί ο όγκοςδουλειάς του διευθυντή», «η
γραφειοκρατία έχει αυξηθεί κατακόρυφα». «Προστίθενται συνεχώς ευθύνες και
αρμοδιότητες χωρίς να αφαιρείται ούτε μια ώρα διδακτικού ωραρίου». Αρκετοί
εκφράζουν έντονα την πίεση που δέχονται: «Η κατάσταση είναι τραγική. Κινδυνεύει
η ψυχική και σωματική μας υγεία. Βιώνουμε το εργασιακό στρες σε απόλυτο
βαθμό». «Οι ρυθμοί είναι εξουθενωτικοί… Συγχρόνως τρέχουν πολλά επείγοντα!!
Αισθάνομαι ότι καλπάζω, κάνω αγώνα δρόμου, τρέχω και δε φτάνω!!!». «Δεν
αντέχουμε άλλο». Οι διευθυντές «είναι οι Χαμάληδες της Παιδείας!». Όλα αυτά
έχουν «αρνητικές συνέπειες στην προσωπική ζωή και τον προσωπικό χρόνο του
Δ/ντή ο οποίος είναι υπερφορτωμένος όχι μόνο με τεράστιες ευθύνες αλλά με
διδακτικό έργο και υπερβολικό φόρτο εργασίας». Αναγνωρίζουν ότι παρά την
πρόβλεψη για ανάθεση γραφειοκρατικών καθηκόντων στους εκπαιδευτικούς κάτι
τέτοιο είναι πολύ δύσκολο στην πράξη («Η βοήθεια στο γραφειοκρατικό κομμάτι
από τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς δεν μπορεί να είναι ικανοποιητική»).
Ορισμένοι εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για την «έλλειψη αυτονομίας», καθώς
και για την «απαξίωσή τους από το ολόκληρο το φάσμα της Εκπ/σης (Διοίκηση Συνάδελφοι - Γονείς)». Αναγνωρίζουν ότι θα έπρεπε να διαθέτουν περισσότερο
χρόνο «στον παιδαγωγικό ρόλο του διευθυντή, την υποστήριξη των συναδέρφων
και την οργάνωση του σχολείου», «Υπάρχουν πολλά πράγματα που θα θέλαμε να τα
βελτιώσουμε αλλά δεν επαρκεί ο χρόνος». Ζητούν γραμματειακή στήριξη «για να
μπορούμε να ανταποκριθούμε και σε πιο ευαίσθητους τομείς (επικοινωνία με τους
μαθητές, διδακτικό έργο...)».
Βρίσκουν ενδιαφέρον το θέμα της έρευνας το οποίο αγγίζει τον πυρήνα της
δουλειάς τους: «Πολύ εύστοχη επιλογή του θέματος. Μακάρι κάποιος κάποτε να
ασχοληθεί με τον "πόνο" μας γιατί ΟΛΟΙ μόνο απαιτήσεις έχουν από εμάς».
Ο διευθυντής τα τελευταία χρόνια, με τις αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα,
επιφορτίζεται με περισσότερες ευθύνες και καθήκοντα (π.χ. στα σχολεία
αναμορφωμένου προγράμματος, πρόεδρος της ΕΔΕΑΥ, αυτό-αξιολόγηση σχολικής
μονάδας και αξιολόγηση εκπαιδευτικών). Η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί τα
επόμενα χρόνια (Κουάλη, 2012). Τα παραπάνω δείχνουν τη σημασία του θέματος
και την ανάγκη για περαιτέρω διερεύνησή του, έτσι ώστε να εντοπιστούν οι
αδυναμίες και να υπάρξουν οι κατάλληλες παρεμβάσεις, καθώς έχει βρεθεί ότι με
κατάλληλα προγράμματα παρέμβασης οι διευθυντές μπορούν να βελτιώσουν τη
διαχείριση του χρόνου τους με θετικά αποτελέσματα για τη λειτουργία του
σχολείου (Grissom, Loeb, & Mitani, 2013; Su, 2013). Βασικός περιορισμός της
έρευνας είναι ότι στηρίχτηκε μόνο στις δηλώσεις των ίδιων των διευθυντών. Τα
αποτελέσματα θα ήταν πιο αξιόπιστα αν συνδυάζονταν με συνέντευξη διευθυντών,
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παρατήρηση των διευθυντών στο σχολείο ή και πληροφορίες από τους
εκπαιδευτικούς του σχολείου.
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Περίληψη
Στόχος του σύγχρονου σχολείου είναι να αναδείξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του
παιδιού, να το ενθαρρύνει στην έκφραση, να το φέρει σε επαφή με την τέχνη που σε
συνδυασμό με τα άλλα γνωστικά αντικείμενα, θα το οδηγήσουν στην ανακάλυψη
της γνώσης και στη διαμόρφωση του δικού του εννοιολογικού χάρτη και γνωστικών
δομών. Οι σύγχρονες έρευνες δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη διδασκαλία της τέχνης
στο σχολείο, επισημαίνοντας ωστόσο την ανασφάλεια των δασκάλων ως προς τη
διδασκαλία της. Διεξάγοντας έρευνα δράσης για τη διδασκαλία των εικαστικών στο
Δημοτικό, συμπεράναμε ότι ο δάσκαλος δηλώνει ανασφαλής και ανεπαρκής για να
διδάξει μαθήματα τέχνης στο σχολείο· χρειάζεται στήριξη, επιμόρφωση και
κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή προκειμένου να συμπεριλάβει εικαστικές δράσεις
στο πρόγραμμά του.
Εισαγωγή
Είναι πλέον επιστημονικά τεκμηριωμένο διεθνώς, ότι η επαφή του παιδιού με την
τέχνη, εμπλουτίζει και διευρύνει τους γνωστικούς του ορίζοντες, το βοηθά στην
κοινωνικοποίησή του, το εξοικειώνει με την ιδιαίτερη - σε επικοινωνιακές
δυνατότητες - οπτική γλώσσα και το διευκολύνει στη μάθηση, προσφέροντάς του
πολύτιμες αισθητικές εμπειρίες. Στη χώρα μας, στη ζώνη της Αισθητικής Παιδείας,
περιλαμβάνονται μαθήματα καλλιτεχνικής έκφρασης (μουσική, εικαστικά, θέατρο,
οπτικοακουστική έκφραση, χορός-κίνηση) που διδάσκονται είτε από τον
εκπαιδευτικό ειδικότητας είτε από το δάσκαλο της τάξης.
Στο σημείο αυτό εγείρονται κάποια ερωτήματα και προβληματισμοί. Πώς
εφαρμόζεται τελικά η διδασκαλία της τέχνης στο σχολείο; Έχει ο δάσκαλος τη
δυνατότητα να αξιοποιήσει τα ωφελήματα της καλλιτεχνικής αγωγής και να
οδηγήσει τους μαθητές του σε μια πολυαισθητηριακή και ολόπλευρη ανάπτυξη;
Η Διεθνής εμπειρία και έρευνα
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Μελέτη του Γενικού Διευθυντηρίου για την εκπαίδευση και το πολιτισμό της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (EENC)( European Expert Network on Culture)
Στη μελέτη που εκπονήθηκε για το Γενικό Διευθυντήριο για την εκπαίδευση και το
πολιτισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Directorate-General for Education and Culture
of the European Commission), (Νοέμβριος 2011 έως Φεβρουάριο 2012),
σημειώνεται ότι, αφενός στα αναλυτικά προγράμματα των περισσότερων σχολείων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ενσωματωθεί αρκετά μαθήματα τέχνης, αφετέρου
υπάρχει έντονη ανησυχία ότι η τέχνη εξακολουθεί να κατέχει μια «περιφερειακή»
θέση στο σχολικό πρόγραμμα.
Οι εικαστικές τέχνες και η μουσική τυγχάνουν μεγαλύτερης αποδοχής ενώ το
θέατρο, ο χορός, οι media ή digital arts, είναι περιθωριοποιημένες. Σημειώνεται πιο
συγκεκριμένα ότι, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση κυρίως – εκεί όπου τα μικρά
παιδιά ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στη οπτική μάθηση - πρέπει να δοθεί
ιδιαίτερη έμφαση σε μια ενεργό συνεργασία169 ανάμεσα σε οργανισμούς που
μπορούν να προσφέρουν ευκαιρίες, να ενισχύσουν τις διδακτικές μεθόδους και να
διευρύνουν τις προοπτικές του μαθησιακού περιβάλλοντος.
Σχετικά με το θέμα της εκπαίδευσης των δασκάλων, αναφέρεται ότι στις
περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βόρειας Αμερικής, σχεδόν
μόνο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση διδάσκουν εξειδικευμένοι εκπαιδευτικοί
καλλιτεχνικών μαθημάτων.
Αντίθετα, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ο δάσκαλος αναλαμβάνει να διδάξει όλα
τα γνωστικά αντικείμενα, επομένως και τα μαθήματα της αισθητικής αγωγής. Οι
δάσκαλοι όμως δεν έχουν επαρκή εκπαίδευση στη διδασκαλίας της τέχνης και
προκύπτει ένα σοβαρό θέμα που έχει να κάνει με την ποιότητα της προσφερόμενης
εκπαίδευσης στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. (Bamford & Wimmer,
2012).
Το Δίκτυο Ευρυδίκη 170
Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών
169

Πολλές νέες παιδαγωγικές προοπτικές έχουν προκύψει από συνεργασίες ανάμεσα σε σχολεία και
πολιτιστικούς οργανισμούς. Η Ευρώπη έχει να επιδείξει πολλά δείγματα γραφής από μακρόχρονες
συνεργασίες ανάμεσα στους παραπάνω φορείς, αν και η αποτελεσματικότητα αυτών των
συνεργασιών διαφέρει από χώρα σε χώρα. Ένας σεβαστός αριθμός προγραμμάτων για την τέχνη
πραγματοποιούνται σε χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής που δίνουν έμφαση σε συνεργασίες
πολιτιστικών φορέων και οργανισμών. Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Culture 2000, ενισχύει τη
δημιουργία δικτύων ανάμεσα σε σχολεία, πανεπιστήμια, βιβλιοθήκες και μουσεία εστιάζοντας το
ενδιαφέρον του στην προαγωγή καλλιτεχνικών, πολιτιστικών και λογοτεχνικών προγραμμάτων εντός
και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Eurydice, Arts and Cultural Education at School in Europe, 2009)
170
Το 2009, το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο παρουσίασε τη μελέτη του Δικτύου Ευρυδίκη που δίνει μια
λεπτομερή εικόνα για τους σκοπούς και στόχους της αισθητικής αγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Παρέχονται στοιχεία για τη δομή και τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την αισθητική αγωγή και
τις πρωτοβουλίες που σημειώνονται σε επίπεδο τάξης. Από το Δίκτυο Ευρυδίκη μπορούμε να
πληροφορηθούμε και για το ζήτημα της κατάρτισης των εκπαιδευτικών. Στο πλαίσιο του
ευρωπαϊκού έτους δημιουργικότητας και καινοτομίας, παρουσιάστηκε η μελέτη «Τέχνες και
πολιτιστική εκπαίδευση στα σχολεία της Ευρώπης». Καλύπτει την υποχρεωτική εκπαίδευση σε 30
ευρωπαϊκές χώρες - κράτη μέλη και την Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία. (EACEA, 2009)
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Οι δάσκαλοι στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διδάσκονται
μαθήματα τέχνης κατά τη διάρκεια των πανεπιστημιακών τους σπουδών. Σε έρευνα
που έγινε στη Γαλλία για το συγκεκριμένο θέμα, φάνηκε ότι ένας μεγάλος αριθμός
δασκάλων βιώνει αισθήματα ανασφάλειας και αβεβαιότητας για τη διδασκαλία των
μαθημάτων τέχνης καθώς υπάρχει έλλειψη θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης.
Προτάσεις της μελέτης του Δικτύου Ευρυδίκη
Τα βασικότερα σημεία των προτάσεων της μελέτης σχετικά με τη διδασκαλία της
τέχνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συνοψίζονται στα παρακάτω:
α) η καλλιτεχνική αγωγή πρέπει να λάβει τη θέση που της ανήκει στην εκπαίδευση,
β) χρειάζεται η ανάπτυξη συνεργασιών των φορέων που εμπλέκονται με την
εκπαίδευση αφενός και των καλλιτεχνών αφετέρου, ώστε να επιτύχουμε την
προαγωγή της τέχνης στα σχολεία και
γ) είναι ανάγκη να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα το θέμα της κατάρτισης των
εκπαιδευτικών που πρόκειται να διδάξουν την αισθητική αγωγή στα σχολεία της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (PCAH : 2011)
Στις Η.Π.Α. σημειώνεται μια τάση για αναθεώρηση της εκπαιδευτικής πολιτικής
προς την κατεύθυνση της καλλιέργειας των παιδιών στις τέχνες171.
Προτάσεις της μελέτης (PCAH)
Α) Οι δάσκαλοι έχουν ανάγκη επιμόρφωσης ώστε να μπορούν να διδάξουν
αποτελεσματικά τα μαθήματα τέχνης.
Β) Το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών των ΗΠΑ, χρειάζεται να υιοθετήσει
συγκεκριμένες πρακτικές σχετικά με τη διδασκαλία της τέχνης στο σχολείο, όπως
έγινε στο παρελθόν με άλλα γνωστικά αντικείμενα (μαθηματικά, γραμματισμός).
(Θεοδωροπούλου, 2012 :89-90).
Το θεωρητικό πλαίσιο για τη διδακτική της τέχνης
Η άσκηση του μαθητή στην τέχνη δεν είναι μια μονοδιάστατη διαδικασία.
Χρειάζεται μια ολιστική προσέγγιση της καλλιτεχνικής αγωγής που δεν αφορά μόνο
στα καλλιτεχνικά μαθήματα αλλά διαποτίζει όλο το πρόγραμμα και μπορεί να
εφαρμοστεί διαθεματικά. (Ardouin, 2000: 58). Με τη διδακτική της τέχνης
δημιουργούμε τις συνθήκες εκείνες όπου τα παιδιά θα αποκτήσουν εμπειρίες και
θα βρουν τους δικούς τους λόγους που δημιουργείται η τέχνη. Έτσι θα καταστούν
ικανά να εντάξουν την τέχνη στη ζωή τους και όχι μόνο στη σχολική τους ζωή. Το
σχολείο θα τους δώσει την ώθηση, θα θέσει τις βάσεις, θα αποτελέσει το εφαλτήριο
για τη μετέπειτα πορεία τους. Η τέχνη αντανακλά την ικανότητα του ανθρώπου να
σκέφτεται και να στοχάζεται, να δημιουργεί και να μοιράζεται με τους άλλους
ανθρώπους σκέψεις, οράματα και συναισθήματα.
171

Αυτή η μεταστροφή άρχισε από το 2008, όταν ο πρόεδρος Barack Obama διατύπωσε τη θέση ότι η
Αμερική χρειάζεται να επανεπενδύσει στην εκπαίδευση των μαθητών στις τέχνες ώστε να
αναζωογονηθεί η δημιουργικότητα και η καινοτομία.
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Η σχολική καλλιτεχνική διεργασία και ο ρόλος του δασκάλου
Στο σχολικό χώρο έχουμε συνηθίσει η εικαστική παιδεία να εμφανίζεται ως
αναπαραγωγή εικαστικών προτύπων. Για να είναι ο δάσκαλος καθοδηγητής και
εμψυχωτής χρειάζεται να γνωρίζει ο ίδιος την καλλιτεχνική διεργασία. Έτσι θα
μπορέσει να οδηγήσει τους μαθητές του προς την καλλιέργεια της δημιουργικής
τους φαντασίας ή στην οπτικοποίηση τους εσωτερικού τους κόσμου ώστε να
εκφράσουν τα προσωπικά τους συναισθήματα. Τα παιδιά μπορούν να κάνουν
πλούσιους διανοητικούς και αισθητηριακούς συνειρμούς και γι’ αυτό, το υλικό που
προέρχεται από την καθημερινή ζωή αποτελεί πηγή έμπνευσης και το παιδί
μοιράζεται την κοινή εμπειρία με τους συμμαθητές του. Η τέχνη είναι άλλωστε μια
μορφή επικοινωνίας, όπως υποστήριξε ο John Dewey, γιατί αναπτύσσει την
κοινωνική αίσθηση και βαθαίνει το αίσθημα που αντλούμε από τα συμβάντα της
καθημερινής ζωής. (Chapman, 1993 :45-61).
Ο ρόλος του δασκάλου είναι καθοριστικός γιατί θα ανοίξει τους ορίζοντες στους
μαθητές του απέναντι στην πολυσημία της τέχνης. Θα μιλήσει για τις αλλαγές που
συμβαίνουν στις κοινωνίες σε συνδυασμό με το ιστορικό πλαίσιο και πώς αυτές
αποκρυσταλλώνονται στην τέχνη. Από το δάσκαλο θα μάθουν οι μαθητές ότι
υπάρχει συνέχεια στην τέχνη και οι νέες τάσεις δεν αναιρούν τις παλιές.(Βάος,
2008:66-68).
Είναι σημαντική η συμβολή του δασκάλου, οι γνώσεις του και η στάση του απέναντι
στην τέχνη, ώστε να γίνει ο εμψυχωτής, αυτός που θα φέρει κοντά το μαθητή με το
έργο τέχνης και θα δημιουργήσει τη συνθήκη εκείνη που θα φέρει το παιδί σε
επαφή με την καλλιτεχνική πράξη. Για να υπάρξει τέχνη χρειάζεται μια συνάντηση
του αντικειμένου με το υποκείμενο που ενεργοποιείται από το δάσκαλο. Αυτή
άλλωστε είναι και η απάντηση στο ερώτημα του Nelson Goodman για τις τέχνες και
τη γνώση, “When is art?” (Πότε έχουμε τέχνη;) H έναρξη της τέχνης βρίσκεται στη
συνάντηση του μαθητή με το έργο τέχνης. (Giovannelli, 2010).
Είναι όμως ο δάσκαλος σε θέση να βοηθήσει το μαθητή σ’ αυτή τη συνάντησή του
με το έργο τέχνης; Θεωρεί τον εαυτό του επαρκή, έχει την απαιτούμενη κατάρτιση;
Σύγχρονες έρευνες σχετικά με τη δυνατότητα των δασκάλων να διδάξουν
μαθήματα τέχνης στο σχολείο
Η μελέτη της D. Russell-Bowie, αναφέρεται στην έλλειψη αυτοπεποίθησης των
δασκάλων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να διδάξουν μαθήματα τέχνης. Η
έλλειψη αυτοπεποίθησης έχει ως αποτέλεσμα την περιθωριοποίηση της
διδασκαλίας των μαθημάτων αυτών. Το φαινόμενο παρουσιάζει παγκόσμιες
διαστάσεις και χρειάζεται κινητοποίηση από τους αρμόδιους φορείς χάραξης
εκπαιδευτικής πολικής ώστε να βρουν μια λύση (Russell-Bowie, 2003).
H Gravis S., ασχολείται με ανάλογο θέμα, εξετάζοντας την ανεπαρκή διδασκαλία της
αισθητικής αγωγής στο δημοτικό σχολείο. Η έρευνα κατέδειξε ότι ο δάσκαλος
βιώνει αρνητικά συναισθήματα και νιώθει αναποτελεσματικός για να διδάξει
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μαθήματα αισθητικής αγωγής. Τα συναισθήματα αυτά ξεκινούν από την αρχή της
διδακτικής του πορείας και σύμφωνα με τη θεωρία της αυτo-αποτελεσματικότητας
του Bandura (self-efficacy theory)172, είναι πολύ δύσκολο να ανατραπούν στη
συνέχεια (Garvis, (n.d.).
Το ίδιο θέμα πραγματεύτηκε και η Welch A., αρκετά χρόνια πριν, τονίζοντας ότι ο
δάσκαλος δεν αισθάνεται ικανός να διδάξει την αισθητική αγωγή, σημειώνει
μειωμένη αυτοεκτίμηση για το επίπεδο γνώσεών του στις τέχνες και δεν διαθέτει
χρόνο για επανόρθωση και αποκατάσταση του ζητήματος. (Welch A., 1995).
Σε άλλη έρευνα τονίζεται, ότι εκτός από το θέμα της χαμηλής αυτοεκτίμησης του
δασκάλου στη διδασκαλία μαθημάτων τέχνης, υπάρχουν και άλλες παράμετροι που
επιδεινώνουν την ήδη επιβαρυμένη κατάσταση, όπως ο μεγάλος όγκος γνωστικών
αντικείμενων, η χρονοβόρα προετοιμασία για τη διδασκαλία των εικαστικών, η
έμφαση που δίνεται στα «σημαντικά» μαθήματα (γλώσσα, μαθηματικά, φυσικές
επιστήμες). Οι δάσκαλοι εκτιμούν την τέχνη, θέλουν να τη μεταδώσουν στους
μαθητές τους αλλά δεν έχουν τη γνωστική επάρκεια ούτε κάποια στοιχειώδη
βοήθεια.(Alter, et all, 2009).
Σε νεότερη μελέτη επισημαίνεται ότι υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στη συναίσθηση
της αυτο-αποτελεσματικότητας ή όχι του δασκάλου ώστε να συμπεριλάβει
μαθήματα τέχνης στην τάξη του, διαφορετικά τα αποκλείει. Επομένως, είναι
σημαντικό ζήτημα να ενισχυθεί το συναίσθημα της αυτο- αποτελεσματικότητας
(self-efficacy) αν επιθυμούμε να επιτύχουμε τη διδασκαλία μαθημάτων τέχνης στο
σχολείο. (Garvis & Pendergast, 2011).
Έρευνα που διαπραγματεύεται παρόμοιο θέμα και διεξήχθη το 2008 στο
Queensland της Αυστραλίας, εξέτασε την περίπτωση 201 δασκάλων στην αρχή της
διδακτικής τους πορείας, που τους ζητήθηκε να ιεραρχήσουν τη στήριξη που
δέχονται στα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκουν. Η έρευνα έδειξε ότι η στήριξη
που δέχονται οι δάσκαλοι για τη διδασκαλία μαθημάτων τέχνης είναι ελάχιστη,
συγκρινόμενη με αυτή για τη γλώσσα ή τα μαθηματικά. (Garvis & Pendergast, 2010).
Τέλος, μια έρευνα που εξετάζει τη δημιουργική μάθηση - ένα θέμα που απασχολεί
άλλωστε τη διεθνή επιστημονική κοινότητα173 - και παρουσιάζεται στο βιβλίο
“International Handbook of Creative Learning” (2011), τονίζεται ότι η
δημιουργικότητα δεν εξαρτάται από τη διδασκαλία ενός μόνο μαθήματος.
Χρειάζεται να διατρέχει όλο το αναλυτικό πρόγραμμα και η διδασκαλία να
επιτρέπει στο μαθητή να χρησιμοποιεί τη φαντασία του, να έχει ιδέες, να σκέφτεται
όσο περισσότερες λύσεις μπορεί για κάθε πρόβλημα, να έχει την δυνατότητα της
πολυτροπικής επικοινωνίας (multimodal communication) · με λίγα λόγια να
σκέφτεται διαφορετικά, αντισυμβατικά, ελεύθερα (‘think outside the box’) κάτι που
172

Ορίζεται η αυτο-αποτελεσματικότητα/αυτεπάρκεια (self-efficacy) του δασκάλου, σαν την
αλληλεπίδραση ανάμεσα στην προσωπική εκτίμηση που έχει για την ικανότητά του να διδάξει ένα
αντικείμενο σε συνδυασμό με την προσλαμβανόμενη αίσθηση αν το έκανε επιτυχημένα ή όχι.
173
Στις ΗΠΑ και τη Μ. Βρετανία η δημιουργική μάθηση βρίσκεται περισσότερο σε σύνδεση με την
αγορά εργασίας και την παγκόσμια αγορά.
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σε μεγάλο βαθμό επιτυγχάνεται με την επαφή του παιδιού με την τέχνη.
(Costantino, 2011).
Η παραπάνω συνοπτική αναφορά στις ευρωπαϊκές και διεθνείς έρευνες και
πρακτικές, μας δημιουργούν άμεσα κάποια ερωτήματα:
Ποια είναι η ελληνική σχολική πραγματικότητα στο συγκεκριμένο θέμα; Ο
Χρηστίδης αναφέρει ότι η διδασκαλία του μαθήματος της αισθητικής αγωγής δεν
θεωρείται σημαντική από τους εκπαιδευτικούς και «υπάγεται στην κατηγορία των
δευτερευόντων μαθημάτων» (Χρηστίδης Κ.). Πώς έρχεται ο μαθητής σε επαφή με
την τέχνη; Μπορεί ο δάσκαλος να διδάξει μαθήματα τέχνης στο σχολείο; Έχει τις
απαραίτητες γνώσεις ή το θεωρητικό υπόβαθρο ώστε να υποστηρίξει τη διδασκαλία
μαθημάτων τέχνης; Η εισαγωγή των βιβλίων των εικαστικών στο δημοτικό σχολείο
συνέβαλε στο να δοθεί το έναυσμα και να αλλάξει ο τρόπος διδασκαλίας του
μαθήματος και κατά πόσο βοήθησε τους εκπαιδευτικούς να εντάξουν
δραστηριότητες εικαστικών στο πρόγραμμα της τάξης τους;
Έρευνα δράσης για τη διδασκαλία των εικαστικών στο σχολείο
Τα παραπάνω ερωτήματα μας οδήγησαν στην περαιτέρω διερεύνηση του
ζητήματος. Επιλέξαμε ως ερευνητικό εργαλείο την ποιοτική έρευνα- έρευνα δράσης
για δυο λόγους: για να έχουμε μια πιο αντιπροσωπευτική εικόνα της
πραγματικότητας και επειδή θεωρήσαμε ότι το ζήτημα που μας απασχολεί έχει
ποιοτικά χαρακτηριστικά.
Επιδιώξαμε να γίνει η έρευνα σε μια κοινότητα μάθησης (learning community)
εκπαιδευτικών και μαθητών, με κυρίαρχο γνώμονα τις κοινές αξίες, την
αποϊδιωτικοποίηση της διδακτικής πράξης, τον αναστοχαστικό διάλογο και τη
συνεργατικότητα. (Κάτσενου, κ.ά.,2010 : 2-3).
Η έρευνα περιελάμβανε εικαστική δράση στην Ε΄τάξη στηριγμένη στο σχολικό
εγχειρίδιο, συλλογή δεδομένων/συνεντεύξεις, ανάλυση περιεχομένου, συγκριτική
ανάλυση, τριγωνοποίηση. Τριγωνοποιήσαμε τα αποτελέσματα εξετάζοντας το
ζήτημα από τρεις διαφορετικές πλευρές, ώστε τα συναγόμενα συμπεράσματα να
είναι δομικά επιβεβαιωμένα (structurally corroborated) (Flick, 2002 : 226). Έτσι
ενισχύεται η αξιοπιστία, αφού ενσωματώνονται δεδομένα από διαφορετικές
οπτικές (στην έρευνά μας, αξιοποιήσαμε τις απόψεις των δασκάλων, των μαθητών
και των εικαστικών εκπαιδευτικών). (Stokrocki, 1997:33-56 · Cohen & Manion,
1994: 321-333 · Patton M., 2001: 247).
Συνεργαστήκαμε με δύο δασκάλες της Ε΄ τάξης του δημοτικού και αφού έγιναν οι
συναντήσεις που απαιτούνταν για να διεξαχθεί μια έρευνα δράσης, μπήκαμε στην
εφαρμογή ενός μαθήματος κατασκευής ψηφιδωτών (Mαγουλιώτης Α., Tσιπλητάρης
Α. 2010: 22-23). Καταγράψαμε μέσα από συνεντεύξεις, τις δυσκολίες που
αντιμετώπισαν (δασκάλες και μαθητές), τα σημεία της δράσης που τους ήταν βατά
και τις εντυπώσεις τους. Τέλος, τη διεξαγωγή του μαθήματος και την πορεία της
δράσης μας, την παρουσιάσαμε σε εικαστικούς εκπαιδευτικούς θέλοντας «τη ματιά
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του ειδικού», αξιοποιώντας ταυτόχρονα την διδακτική τους εμπειρία και την άποψή
τους πάνω στα προς διερεύνηση θέματα. (Θεοδωροπούλου, 2012 : 97-112).
1. Συμπεράσματα και προτάσεις της έρευνας
Το βιβλίο των εικαστικών, είναι ένα χρήσιμο εργαλείο δουλειάς και πηγή ιδεών για
το δάσκαλο, αρέσει στους μαθητές, προάγει τη διαθεματική προσέγγιση της ύλης.
Οι δάσκαλοι, αισθάνονται αβεβαιότητα και ανασφάλεια να διδάξουν το μάθημα
των εικαστικών και γι’ αυτό το λόγο το αποφεύγουν, επιλέγουν τα εικαστικά θέματα
ευκαιριακά, επετειακά και αρκετές φορές τυχαία και δεν χρησιμοποιούν το βιβλίο
των εικαστικών.
Για να βελτιωθεί η κατάσταση χρειάζεται, επιμόρφωση των δασκάλων στη
διδακτική των εικαστικών, αξιοποίηση των εικαστικών εκπαιδευτικών στα σχολεία
και βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολείων με τη δημιουργία
εξοπλισμένων εικαστικών εργαστηρίων. Θεωρούμε ότι πρόκειται για ένα θέμα
ανοιχτό σε περαιτέρω έρευνα ώστε να αποδοθεί στη διδασκαλία του μαθήματος
των εικαστικών η θέση που του ανήκει στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία
και να κερδίσουν οι μαθητές μας από τα πολλαπλά ωφελήματα που προσφέρει η
επαφή με τις τέχνες.
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Περίληψη
Η διερεύνηση της σχέσης που συνδέει την κοινωνική προέλευση με τη σχολική
επίδοση των μαθητών, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό τμήμα της εκπαιδευτικής
έρευνας. Διεθνείς, αλλά και ελληνικές έρευνες και μελέτες αποδεικνύουν ότι οι
μαθητές που επιτυγχάνουν ή αποτυγχάνουν στο σχολείο, κατά κανόνα προέρχονται
από τα ανώτερα ή τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα, αντίστοιχα.
Οι χαμηλές σχολικές επιδόσεις και κυρίως η αποτυχία στην υποχρεωτική
εκπαίδευση, αποτελούν σοβαρό πρόβλημα με αρνητικές συνέπειες για τον ίδιο το
μαθητή, γιατί περιορίζουν κάθε δυνατότητα για προσωπική, επαγγελματική και
κοινωνική ανάπτυξή του. Συνδέονται επιπλέον με αρνητικά κοινωνικά φαινόμενα.
Τη διαφοροποιημένη σχολική επίδοση των μαθητών, που οφείλεται σε οικονομικά,
μορφωτικά, κοινωνικά και πολιτισμικά αίτια, πιστοποιούν και επικυρώνουν οι
εκπαιδευτικοί, συνήθως με διαφορετικά κριτήρια ο καθένας. Έτσι η σχολική
επίδοση συνδέεται και με τον τρόπο διδασκαλίας και κυρίως αξιολόγησης/
βαθμολόγησης που εφαρμόζει κάθε εκπαιδευτικός.
Καθίσταται λοιπόν αναγκαία, η διερεύνηση των αντιλήψεών των εκπαιδευτικών για
τη σχέση της κοινωνικής προέλευσης με τη διαφοροποιημένη σχολική επίδοση και
για τον τρόπο που αυτές διαμορφώνουν τις πρακτικές βαθμολόγησης της επίδοσης
των μαθητών τους. Αυτός είναι και ο στόχος της παρούσας προσπάθειας.
Η διερεύνηση του θέματος γίνεται με βιβλιογραφική επισκόπηση και με τη
διενέργεια ποιοτικής έρευνας με συνεντεύξεις σε εκπαιδευτικούς Γυμνασίων.
Από την ποιοτική ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί, ακούσια
ή εκούσια, γνωρίζουν ή και αντιλαμβάνονται την κοινωνική προέλευση των
μαθητών τους, έστω και αν δεν το αποδέχονται πάντα ρητά. Αντιλαμβάνονται
επίσης τη συσχέτιση της προέλευσης με την επίδοση, αν και δηλώνουν ότι δεν τη
θεωρούν καθοριστική ή και σημαντική για τη διαφοροποίηση της σχολικής
επίδοσης. Οι πρακτικές βαθμολόγησης που εφαρμόζουν επηρεάζονται και από τον
τρόπο που αντιλαμβάνονται την κοινωνική προέλευση.
Εισαγωγή - Περιγραφή του πεδίου & πλαίσιο προβληματισμού
Μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο εμφανίστηκε και κυριάρχησε η αντίληψη για
τη συμβολή της εκπαίδευσης στην οικονομική ανάπτυξη και στην επίτευξη
κοινωνικής δικαιοσύνης (Ματθαίου, 1997: 129-134). Σύμφωνα με αυτήν τη
θεώρηση όλοι έχουν ίσες ευκαιρίες να προοδεύσουν και αν κάποιοι δεν τις
εκμεταλλεύονται, ευθύνονται οι ίδιοι και όχι το σχολείο και η κοινωνία, (Husen
1991). Η βασιμότητα των ισχυρισμών και η αποτελεσματικότητα των σχετικών
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πολιτικών επιλογών, διαψεύστηκαν καθώς οι επιδιωκόμενοι στόχοι δεν
επιτεύχθηκαν.
Τα αποτελέσματα οδήγησαν στην εμφάνιση της ριζοσπαστικής θεωρίας για τον
αναπαραγωγικό ρόλο της εκπαίδευσης και ουσιαστικά στην εμφάνιση της
Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης. Από τη δεκαετία του ΄50 ο Bernstein ανέπτυξε τη
θεωρία της κοινωνικο-πολιτισμικής αναπαραγωγής (Bernstein 1971). Ο Bourdieu
ανέπτυξε τις έννοιες του «Πολιτισµικού κεφαλαίου» του «Έθους» και του «Πεδίου»
(Bourdieu and Passeron, 1977) και οι θεωρητικοί Willis, Apple, Grinion, Giroux,
Baudelot & Establet και Sarup, ανέπτυξαν τις έννοιες της «Σχετικής Αυτονομίας» και
της «Αντίστασης», (Apple, 1983, Giroux, 1983, Grinion, 1971, Baudelot & Establet,
1971, Sarup, 1982, Willis, 1977).
Αυτές, και πολλές άλλες ακόμα μελέτες και δημοσιεύματα, σχεδόν στο σύνολό τους,
αν και συχνά από διαφορετική σκοπιά, ανέδειξαν το ρόλο του εκπαιδευτικού
συστήματος, που μέσω της σχολικής επίδοσης, αναπαράγει και νομιμοποιεί την
κοινωνική ανισότητα. Κατέδειξαν επίσης το ρόλο των εκπαιδευτικών στην
αναπαραγωγή της ανισότητας, οι οποίοι παρότι δεν εξυπηρετούν σκόπιμα την
αναπαραγωγή, συμμετέχουν με καθοριστικό ρόλο, σ’ ένα σύστημα που την
αναπαράγει (Κωνσταντίνου, 1994, Apple, 1986).
Ειδικότερα και σύμφωνα με ορισμένες προσεγγίσεις, «οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να
έχουν ιδιαίτερους λόγους ευαισθησίας και ανησυχίας για την επίδοση των μαθητών
και ιδιαίτερα για τη σχολική αποτυχία τους» (Φραγκουδάκη,1985: 101). «Η κακή
σχολική επίδοση συνδέεται και με τον τρόπο διδασκαλίας και αξιολόγησης που
εφαρμόζουν και «διασφαλίζει» τη δυσμενή επαγγελματική και κοινωνική εξέλιξη
των μαθητών» (Πλειός,1999: 333 - 363).
Εν τούτοις, ορισμένοι ισχυρίζονται ότι πολλοί εκπαιδευτικοί, «προϊόντα ενός
συστήματος και επιρρεπείς να πιστεύουν στις αξίες του [….] στη σχολική τους ζωή
ελιτίζουν και σκέπτονται με βάση το «φυσικό χάρισμα» (Φραγκουδάκη, 1980).
Έτσι την στιγμή που αξιολογούν τους μαθητές τους, εστιάζουν ή στην «έκταση κατά
την οποία οι στόχοι της διδασκαλίας έχουν επιτευχθεί» (ΟΛΜΕ, 1983: 17), ή «στην
ικανότητα απομνημόνευσης της παρεχόμενης γνώσης και στην ανάπτυξη στάσεων
και συμπεριφορών που προσιδιάζουν στις αξίες του αστικού σχολείου και της
κοινωνίας» (Κάτσικας, Καββαδίας, 2000: 52). Η Φραγκουδάκη (1985) υποστηρίζει
σχετικά, ότι «όσο οι εκπαιδευτικοί αποσυνδέουν τη σχολική επίδοση από την
κοινωνική επιρροή, διαιωνίζουν την ανισότητα και τη νομιμοποιούν στα μάτια των
μη προνομιούχων μαθητών. Τους εγκλωβίζουν στη λογική της «ουδέτερης»
αξιολόγησης και τους ωθούν να εσωτερικεύσουν ή να εξατομικεύσουν την
αποτυχία» (σελ. 101).
Εκτιμούμε ωστόσο ότι ο εκπαιδευτικός ως ενήλικος και ενεργό υποκείμενο –
στοχαζόμενο κριτικά (Mezirow, 2007), δύναται να συνειδητοποιήσει ότι η
εκπαιδευτική διαδικασία δεν είναι ουδέτερη και ότι ο ίδιος συμμετέχει εκούσια ή
ακούσια σε μια πράξη βαθιά πολιτική, αυτήν της κοινωνικής αναπαραγωγής. Η
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κατανόηση αυτής της διεργασίας, του πώς η κοινωνική προέλευση επιδρά στην
διαφοροποιημένη σχολική επίδοση των μαθητών και αυτή με τη σειρά της, στην
αναπαραγωγή των ανισοτήτων, είναι προϋπόθεση για την αλλαγή, ή τουλάχιστον
την άμβλυνσή τους (Apple, 1986).
Οι παραπάνω προσεγγίσεις για τους εκπαιδευτικούς ωστόσο, που βασίζονται
άλλοτε σε ισχυρισμούς και άλλοτε σε εμπειρικά δεδομένα, όχι πάντα επίκαιρα, δεν
τεκμηριώνονται διεξοδικά και αυτοτελώς από σύγχρονες έρευνες, με αποτέλεσμα
αυτό το πεδίο να θεωρείται πλημμελώς διερευνημένο. Αυτό αποδεικνύεται και από
την εξαιρετικά συνοπτική επισκόπηση της βιβλιογραφίας που ακολουθεί. Επιπλέον
εξ’ αυτού συνάγεται η σπουδαιότητα και η συμβολή της παρούσας έρευνας στην
υπάρχουσα γνώση.
Βιβλιογραφικές αναφορές & έρευνες για τις αντιλήψεις & τις πρακτικές των
εκπαιδευτικών
Αναζητώντας έρευνες -από την ελληνική ερευνητική παραγωγή, σχετικές με το
θέμα, διαπιστώθηκε ότι είναι εξαιρετικά λίγες και το κύριο ερευνητικό αντικείμενο
είναι διαφορετικό από το διερευνώμενο στην παρούσα έρευνα. Είναι οι έρευνες
των Βαϊκούση- Βεργίδου (1994), Σωτηροπούλου (1998), Ξωχέλη (2000) και της
Παπαναούµ (2003). Από τις παραπάνω έρευνες προκύπτουν δυο αλληλένδετες,
διαδοχικές υποθέσεις: πρώτον, ότι ένα ποσοστό των εκπαιδευτικών αναγνωρίζει/
αντιλαμβάνεται/ έστω και πολύ αόριστα, το ρόλο της κοινωνικής προέλευσης στη
διαφοροποιημένη σχολική επίδοση και δεύτερον, ότι η θολή αναγνώριση ίσως
σημαίνει πως οι εκπαιδευτικοί δεν κατανοούν συχνά τους πολύπλοκους
μηχανισμούς µε τους οποίους η κοινωνική προέλευση των μαθητών επιδρά στη
διαφοροποίηση της σχολικής τους επίδοσης, με αποτέλεσμα, έμμεσα να
επηρεάζονται και οι πρακτικές αξιολόγησης που ακολουθούν.
Άλλες –διεθνείς μελέτες δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στις αντιλήψεις των
εκπαιδευτικών για την κοινωνική θέση των μαθητών τους, καθώς υποστηρίζουν,
χωρίς να τεκμηριώνουν ταυτόχρονα, ότι οι αντιλήψεις τους επηρεάζουν άμεσα τις
πρακτικές τους και κατά συνέπεια τις επιδόσεις των μαθητών (Nash, όπ. αναφ. στο
Blackledge και Hunt, 2000, Bernstein 1991, Fijalkow, 1998, Weinstein, 2002).
Χαρακτηριστικές της καθοριστικής σημασίας των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών
για την κοινωνική προέλευση των μαθητών τους, σε σχέση με τις πρακτικές τους,
είναι και οι έρευνες των Rist, (1970), Becker, (1952), (Keddie 1971), (Sharp & Green,
1978).
Σύνοψη. Οριοθέτηση του θέματος
Από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας και των ερευνών που έχουν διενεργηθεί για
τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, συνάγεται ότι:
• δεν προκύπτει με σαφήνεια ποιες είναι οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη
διερευνώμενη συσχέτιση,
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• δεν έχει απαντηθεί ακόμη ξεκάθαρα, αν και πώς αυτές οι αντιλήψεις επηρεάζουν
τις πρακτικές βαθμολόγησης που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί.
Στη συνέχεια επιχειρείται συνοπτική παρουσίαση των διαφορετικών θεωρητικών
προσεγγίσεων και ακολουθεί η παρουσίαση του θεωρητικού μοντέλου που
χρησιμοποιείται στην παρούσα έρευνα.
Θεωρητική προσέγγιση
Κάθε σχετική απόπειρα ανάλυσης του ρόλου του σχολείου βασίζεται στην κοινή για
το χώρο της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης διαπίστωση ότι, το σχολείο δεν
αποτελεί εκπαιδευτικό θεσμό ίσων ευκαιριών για όλους, αλλά εξαρτάται άμεσα και
προσδιορίζεται από την κοινωνική δομή μέσα στην οποία λειτουργεί. Την άποψη
αυτή αναλύουν οι λειτουργιστές - φονξιοναλιστές, (Durkeim, 1998, Parsons, 1959),
που υποστηρίζουν ότι το σχολείο συμβάλλει στη διαμόρφωση και τη διατήρηση των
κοινωνικών δομών, οι μαρξιστές θεωρητικοί, (Γλωσσικοί Κώδικες, Ορατή & Αόρατη
Παιδαγωγική: Bernstein 1971, Πολιτισμικό Κεφάλαιο: Bourdieu and Passeron, 1977,
Αντίσταση & Αυτονομία: Apple, 1983 & 1986, Giroux, 1983, Grinion, 1971, Baudelot
& Establet, 1971, Sarup, 1982, Willis, 1977), που υποστηρίζουν ότι η κοινωνική
αναπαραγωγή συντελείται και στα πλαίσια του σχολείου, όσο και οι υποστηρικτές
των μικρο -ερμηνευτικών προσεγγίσεων, (Φαινομενολογική Κοινωνιολογία: Schultz,
1968, Berger & Luckmann, 2003, Συμβολική Αλληλεπίδραση: Goffman, 1996,
Εθνομεθοδολογία: Ritzer, 1996), που για να δώσουν απαντήσεις στο ζήτημα,
εστιάζουν στον ενεργό ρόλο των δρώντων υποκειμένων και στη μικρο- ανάλυση του
σχολείου.
Η παρούσα έρευνα, τοποθετείται στην ευρύτερη προβληματική για το ρόλο του
σχολείου και των εκπαιδευτικών στην αναπαραγωγή ανισοτήτων, σύμφωνα με την
οποία, οι εκπαιδευτικοί εκπαιδεύονται, επιλέγονται, διορίζονται, επιμορφώνονται
και εργάζονται στην εκπαίδευση της οποίας οι κοινωνικές λειτουργίες ευνοούν τη
διευρυμένη αναπαραγωγή των υφισταμένων κοινωνικών σχέσεων άνισης
κατανομής πλούτου, προνομίων και εξουσίας. Οι κοινωνικές αυτές λειτουργίες
επιτελούνται και με τη μεσολάβηση των εκπαιδευτικών, οι οποίοι υιοθετούν κατά
την άσκηση του έργου τους κοινωνικά και πολιτικά προτάγματα κάποιας μορφής,
ανεξάρτητα αν το συνειδητοποιούν ή όχι.
Βασική παραδοχή της έρευνας αποτελεί το γεγονός ότι το σχολείο δεν συνιστά
απλώς και μόνο το μηχανισμό διανομής των κυρίαρχων γνώσεων και αξιών, αλλά
και το πεδίο εκείνο, στο οποίο επιτελείται η παραγωγή τους. Συνεπώς είναι
αναγκαίο να υπολογιστεί επίσης ότι αποτελεί χώρο «επεξεργασίας» ανθρώπων και
όχι απλά κατάταξής τους. Σ’ αυτή τη διαδικασία οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί
συμμετέχουν ως ενεργά υποκείμενα και όχι ως παθητικοί δέκτες
προκατασκευασμένων ρόλων.
Θεωρητική αφετηρία για τη μελέτη των ζητημάτων που τίθενται προς διερεύνηση
σε αυτήν την εργασία αποτελούν οι θεωρίες της «Αναπαραγωγής» και ιδιαίτερα το
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έργο των θεωρητικών της «Αντίστασης» και της «Σχετικής Αυτονομίας» των Willis,
Apple, Grinion, Giroux, Baudelot & Establet και Sarup, του «Πολιτισμικού
Κεφαλαίου» του Bourdieu.
Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα
Η παρούσα έρευνα επιδιώκει να ανιχνεύσει τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, για
τους πολύπλοκους και εν πολλοίς δυσδιάκριτους μηχανισμούς που συνδέουν την
κοινωνική προέλευση με τη διαφοροποιημένη σχολική επίδοση και τον τρόπο που
διαμορφώνουν/ συγκροτούν τις πρακτικές βαθμολόγησης της επίδοσης των
μαθητών τους.
Μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας
Για τη διενέργεια της έρευνας επιλέχθηκε η ποιοτική προσέγγιση καθώς
επιδιώχθηκε η διερεύνηση και η ερμηνεία πρακτικών στο πραγματικό περιβάλλον,
το σχολείο. Ως μέθοδος επιλέχθηκε η επισκόπηση, καθώς κρίθηκε κατάλληλη και
κυρίως δόκιμη για τη συγκεκριμένη έρευνα. Πεδίο της έρευνας αποτέλεσαν
δεκαπέντε (15) γυμνάσια της ευρύτερης περιοχής της Λιβαδειάς και το δείγμα
απαρτίζονταν από δεκαέξι (16) εκπαιδευτικούς. Η συναγωγή ασφαλών
συμπερασμάτων και γενικεύσεων επιτεύχθηκε χάρη στην ποιοτική ομοιογένεια της
ομάδας. Κριτήρια επιλογής του δείγματος αποτέλεσαν η ειδικότητα των
εκπαιδευτικών, η ηλικία, το φύλο, η εμπειρία και ο τόπος υπηρεσίας. Η συλλογή
των στοιχείων έγινε το Φεβρουάριο και το Μάρτιο του 2013. Για τη συλλογή των
δεδομένων της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της συνέντευξης, με τη βοήθεια
«Οδηγού της συνέντευξης».
Η ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων περιελάμβανε τις διαδικασίες
νοηματοδότησης, κατηγοριοποίησης και θεωρητικοποίησης του υλικού. Αρχικά
έγινε ακρόαση και ακολούθησε απομαγνητοφώνηση. Το περιεχόμενο
επεξεργάστηκε με βάση τη μέθοδο ανάλυσης περιεχομένου. Ακολούθησε η
κωδικοποίηση των απαντήσεων και επιχειρήθηκε η δημιουργία κατηγοριών και
υποκατηγοριών, με τρόπο ολοκληρωτικό, εξαντλητικό, λογικό και περιεκτικό,
προκειμένου να καταστούν διαχειρίσιμα τα δεδομένα.
Καταβλήθηκε κάθε προσπάθεια ώστε η εγκυρότητα και η αξιοπιστία (να
διασφαλιστούν σε όλα τα στάδια και τις διαδικασίες της έρευνας, (Bell, 1997), (Bird,
κ. συν. 1999), (Cohen, Manion, Morrison, 2007), (Ιωσηφίδης, 2003).
Ακολουθεί η παρουσίαση και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων.
Παρουσίαση ευρημάτων - Αποτελέσματα
Στα πλαίσια της διερεύνησης του πρώτου ερευνητικού ερωτήματος διαπιστώθηκε
ότι ορισμένοι εκπαιδευτικοί, αντιλαμβάνονται αυθόρμητα σαν βασικό
χαρακτηριστικό του «καλού» μαθητή τη νοημοσύνη και την ευφυΐα του. Ίσως αυτοί
«οι εκπαιδευτικοί να διαπνέονται από την ιδεολογία του φυσικού χαρίσματος, με
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την έννοια της υψηλής νοημοσύνης και θεωρούν την σχολική επιτυχία των «καλών»
μαθητών τους, ως προϊόν του» (Ανθογαλίδου, 1990: Καΐλα, 1999: 130, Ξωχέλης,
2000: 63), (Μυλωνάς, 1999: 400-401, Καΐλα & Θεωδωροπούλου, 1999: 49-51).
Σχεδόν όλοι οι υπόλοιποι αναφέρουν σαν γνωρίσματα, την επιμέλεια, την
οργανωτικότητα, και τη συνέπεια του μαθητή στις σχολικές του υποχρεώσεις.
Σύμφωνα όμως με τους Κάτσικα & Καββαδία (2000) αυτή η άποψη και ερμηνεία,
αποστασιοποιείται μόνο φαινομενικά, από το «φυσικό χάρισμα», (σελ. 41).
Οι αυθόρμητες αναφορές στην κοινωνική προέλευση των μαθητών, με όρους
οικονομικούς –κοινωνικούς, που ενδεχόμενα συμβάλλουν στις επιδόσεις τους, είναι
εξαιρετικά μειοψηφικές και αυτές ακόμη αφορούν μόνο στο σύστημα αξιών και στο
μορφωτικό επίπεδο της οικογένειας. Πιστεύουμε ότι η σύνδεση της κοινωνικής
θέσης των μαθητών με την επίδοσή τους στο σχολείο, τουλάχιστον σε πρώτη φάση
και αυθόρμητα, είναι έξω από την οπτική των εκπαιδευτικών. Ίσως και να
επαληθεύονται οι ισχυρισμοί κάποιων ερευνητών ότι, «οι εκπαιδευτικοί δεν
αντιλαμβάνονται ή κάνουν πως δεν αντιλαμβάνονται, ότι οι μαθητές προέρχονται
από
διαφορετικά
κοινωνικά
και
οικογενειακά
περιβάλλοντα»,
(Π.
Παπακωνσταντίνου).
Είναι εμφανές επίσης, ότι από την οπτική τους απουσιάζουν η σύνδεση του
σχολείου και των ίδιων των εκπαιδευτικών, με την επίδοση. Αντίθετα από τις
απαντήσεις, προκύπτει η αναγνώριση ύπαρξης συσχέτισης της επίδοσης με τον
μαθητή και την οικογένειά του. Στην πρώτη περίπτωση [μαθητής], ίσως πρόκειται
για μια απόπειρα μετατόπισης της ευθύνης, από τον εκπαιδευτικό στο μαθητή,
σύμφωνα με το Γκοτοβό (1986). Στη δεύτερη περίπτωση [οικογένεια], οι αναφορές
είναι αόριστες και γενικές.
Επιχειρώντας κάποιος να ερμηνεύσει, τις απαντήσεις για τον καταλυτικό ρόλο της
νοημοσύνης και άλλων προσωπικών χαρακτηριστικών του μαθητή, στην επίτευξη
της αριστείας, ίσως εντόπιζε κάποιες απαντήσεις στους ισχυρισμούς ότι «η
προσωπική ανέλιξη των εκπαιδευτικών μέσω της εκπαίδευσης, αλλά και το γεγονός
ότι διαχειρίζονται, διανέμουν και πιστοποιούν την επίσημη κουλτούρα, δημιουργεί
τις κοινωνικο - ψυχολογικές προϋποθέσεις για την εσωτερίκευση της χαρισματικής
ιδεολογίας» (Ανθογαλίδου, 1990), που «φυσιοποιεί» την εκπαιδευτική και
κοινωνική διαφοροποίηση. Αυτές οι διαπιστώσεις φαίνεται να σχετίζονται και με το
γεγονός ότι λίγοι εκπαιδευτικοί συσχετίζουν αυθόρμητα τουλάχιστον, την κοινωνική
προέλευση με την επίδοση των μαθητών και ακόμη λιγότεροι με τους ίδιους [τους
εκπαιδευτικούς] και το σχολείο.
Στα πλαίσια της διερεύνησης του δεύτερου ερευνητικού ερωτήματος, επιχειρήθηκε
διεξοδικότερη διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για τη σχέση
κοινωνικής προέλευσης και διαφοροποιημένης σχολικής επίδοσης και καταβλήθηκε
προσπάθεια να συνδεθούν οι αντιλήψεις τους με τις πρακτικές βαθμολόγησης της
επίδοσης των μαθητών τους.
Από τις αυθόρμητες απαντήσεις των εκπαιδευτικών προκύπτει πως οι περισσότεροι
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εκπαιδευτικοί όταν αξιολογούν τους μαθητές τους δεν συνδέουν την επίδοσή τους
με την κοινωνική τους προέλευση, σαν να είναι όλοι οι μαθητές ίδιοι, ή σαν να
είναι μηχανές και όχι άτομα με διαφορετικές κοινωνικές, οικονομικές, πολιτισμικές,
μορφωτικές αφετηρίες. Φαίνεται ότι δεν συνδέουν τις επιδόσεις, ούτε με τη
συνεισφορά του σχολείου, ούτε με τη δική τους. Εστιάζουν μόνο στα γραπτά, στις
προφορικές εξετάσεις, στην «κίνηση» στην τάξη, ή ακόμη και στη συμπεριφορά,
(βλέπε πειθαρχία) των μαθητών τους.
Εξειδικεύοντας το ερώτημα, για τη σχέση των επιμέρους παραγόντων, που
αφορούν στην κοινωνική προέλευση των μαθητών με την επίδοσή τους, οι
απαντήσεις των εκπαιδευτικών αρχίζουν να διαφοροποιούνται και να δείχνουν ότι
σχεδόν όλοι τους αντιλαμβάνονται την ύπαρξη μιας κάποιου είδους συσχέτισης. Αν
και οι απόψεις δεν είναι ενιαίες, καθώς προσεγγίζουν το οικογενειακό περιβάλλον
άλλοτε με όρους οικονομικούς, μορφωτικούς, πολιτισμικούς, κοινωνικούς και
άλλοτε με όρους κοινωνικής παθογένειας, αρχίζουν σταδιακά να ερμηνεύουν τις
διαφορές στις επιδόσεις, έστω και γενικά, με τις διαφορετικές αφετηρίες των
μαθητών τους. Πολλοί μάλιστα δήλωσαν ότι θα επηρεάζονταν κατά την αξιολόγηση
αν γνώριζαν την κοινωνική προέλευση [όπως την αντιλαμβάνονται], των μαθητών
τους.
Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί λοιπόν, ακούσια ή εκούσια, με διαφορετικές
προσεγγίσεις και προσλαμβάνουσες, ακόμη και αν ενεργητικά «δεν θέλουν να
ξέρουν», ακόμη και αν «σβήνουν» και δεν θυμούνται τις πληροφορίες που τους
έρχονται από πολλές πηγές, γνωρίζουν σε μεγάλο βαθμό την κοινωνική προέλευση
των μαθητών τους και αντιλαμβάνονται τις υπάρχουσες συσχετίσεις. Στη συνέχεια
αυτές οι αντιλήψεις φαίνεται να διαμορφώνουν και τις αντίστοιχες πρακτικές
βαθμολόγησης που ακολουθούν.
Γενικά οι εκπαιδευτικοί που δήλωσαν ότι οι πρακτικές τους θα επηρεάζονταν από
τη γνώση της κοινωνικής προέλευσης των μαθητών, θα μπορούν να κατανεμηθούν
σε δύο βασικές κατηγορίες. Σ’ αυτούς που είναι «αντικειμενικοί», αλλά στους πιο
αδύναμους μαθητές, χαρίζουν βαθμούς και παράλληλα δεν αναγνωρίζουν καμιά
δική τους συμβολή στη διαμόρφωση της επίδοσης, ούτε δημιουργική και διαρκή
σύνδεση της βαθμολόγησης με το εκπαιδευτικό έργο. Και σ’ αυτούς που είναι πιο
απαιτητικοί, πρώτα από τον εαυτό τους και μετά από τους μαθητές τους, που δεν
είναι «αντικειμενικοί», καθώς αντιλαμβάνονται και τη δική τους συνεισφορά στη
διαμόρφωση των επιδόσεων και αποβλέπουν ευρύτερα στην ενδυνάμωση των
μαθητών τους.
Ειδικότερα στην πρώτη κατηγορία τοποθετούνται αυτοί που νιώθουν κάποια
«συμπάθεια» για τους αδύναμους συνήθως μαθητές τους και σχεδόν
«ιεραποστολικά» τους «φιλοδωρούν» με βαθμούς για να «περάσουν την τάξη». Δεν
ανέφεραν ότι καταβάλλουν οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια στα πλαίσια του
εκπαιδευτικού έργου, ούτε ότι αντιλαμβάνονται οποιαδήποτε δική τους ευθύνη.
Αντίθετα την εντοπίζουν στον «αναξιοπαθούντα» μαθητή και την οικογένειά του.
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Από τη συσχέτιση των απαντήσεων προκύπτει ότι, αυτές τις πρακτικές αξιολόγησης
εφαρμόζουν κυρίως οι εκπαιδευτικοί που αντιλαμβάνονται την «χαμηλή» κοινωνική
προέλευση με την ταυτόχρονη ή μη ύπαρξη προβλημάτων στην οικογένεια, ή που
δήλωσαν ότι δεν τη λαμβάνουν υπόψη.
Όσοι εκπαιδευτικοί από την αρχή έχουν μια αρνητική στάση απέναντι στο ζήτημα
της γνώσης και της συσχέτισης της κοινωνικής προέλευσης και «ενοχλούνταν» από
την ακούσια γνώση της, κατατάσσονται και αυτοί στην ίδια κατηγορία, καθώς και
αυτών οι πρακτικές συχνά καταλήγουν στη «φιλανθρωπία».
Εκτιμούμε πως οι «αξιοκρατικές» πρακτικές που αναφέρθηκαν και οι
«αντικειμενικοί» εκπαιδευτικοί, «καθώς αντιμετωπίζουν τους μαθητές ως ίσιους,
παρότι προέρχονται από διάφορες κοινωνικές αφετηρίες, με τις μεθόδους
αξιολόγησης που εφαρμόζουν, αναπαράγουν, νομιμοποιούν και δικαιώνουν την
ανισότητα» (Κάτσικας & Καββαδίας, 2006), «ευνοώντας του ήδη ευνοημένους και
αδικώντας τους ήδη αδικημένους μαθητές» (Bourdieu, οπ. αναφ. στο
Φραγκουδάκη, 1985: 101), ακόμη κι αν για τους δεύτερους νιώθουν κάποια
«συμπάθεια» και τους «φιλοδωρούν» με βαθμούς.
Στη δεύτερη κατηγορία θα τοποθετούσαμε κυρίως τους εκπαιδευτικούς που το
ζήτημα της βαθμολόγησης το συνδέουν με το σύνολο του εκπαιδευτικού έργου που
ασκούν στο σχολείο και αποβλέπουν όχι στην κατάταξη, αλλά στην ενδυνάμωση και
εν τέλει στη χειραφέτηση κάθε μαθητή. Αυτές τις πρακτικές φαίνεται να
εφαρμόζουν κυρίως οι εκπαιδευτικοί που αναγνωρίζουν ότι οι διαφορετικές
κοινωνικές αφετηρίες κάθε μαθητή, [τις οποίες λαμβάνουν υπόψη], σχετίζονται με
την υψηλή ή τη χαμηλή επίδοση. Δείχνουν να συναισθάνονται τη δική τους ευθύνη,
προκειμένου αυτές οι διαφορές/ ανισότητες να μειωθούν. Στο ευρύτερο αυτό
πλαίσιο εντάσσουν και τις πρακτικές βαθμολόγησης που εφαρμόζουν, οι οποίες
ουσιαστικά ξεκινούν από τις προσπάθειες των ίδιων μέσα στη τάξη, σε όλη τη
διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Οι τελευταίες απόψεις για τη βαθμολόγηση και γενικότερα για το σύνολο της
εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι εξαιρετικά μειοψηφικές. Όμως, ίσως είναι οι μόνες
που ξεφεύγουν από τα όρια της παραίτησης, της μοιρολατρίας και αποφασίζουν να
αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο για την άμβλυνση των ανισοτήτων που αναπαράγονται
μέσα στις σχολικές τάξεις στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Συμπεράσματα - Συζήτηση
Συμπερασματικά οι εκπαιδευτικοί, ακούσια ή εκούσια, γνωρίζουν ή και
αντιλαμβάνονται σε μεγάλο βαθμό, έστω και αν δεν το αποδέχονται πάντα ρητά,
την κοινωνική προέλευση των μαθητών τους, την οποία δεν θεωρούν καθοριστική ή
και σημαντική για τη διαφοροποίηση της σχολικής επίδοσης. Οι πρακτικές
βαθμολόγησης που εφαρμόζουν επηρεάζονται και από τον τρόπο που
αντιλαμβάνονται την κοινωνική προέλευση. Ειδικότερα:
Όσοι προσεγγίζουν τη «χαμηλή» κοινωνική προέλευση με όρους κοινωνικής
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παθογένειας, μάλλον μοιρολατρικά θεωρούν αναμενόμενη την «χαμηλή» επίδοση
των μαθητών τους. Εκτιμούν ότι οποιαδήποτε δική τους παρέμβαση είναι
καταδικασμένη, γιατί «πάντα θα υπάρχουν ανισότητες». Έτσι συνήθως
δικαιολογούν την αποποίηση οποιαδήποτε δικής τους ευθύνης, ή του σχολείου στη
διαμόρφωση της επίδοσης. Επιδιώκουν να είναι «αντικειμενικοί» και παράλληλα
«φιλοδωρούν» με βαθμούς τους αδύναμους μαθητές.
Οι υπόλοιποι προσεγγίζουν την κοινωνική προέλευση κυρίως με κοινωνικοοικονομικούς όρους. Δείχνουν ν’ αντιλαμβάνονται τις διαφορετικές δυνατότητες
κάθε οικογένειας και αφετηρίες κάθε μαθητή, που σχετίζονται με τις
διαφοροποιημένες σχολικές επιδόσεις, οι οποίες όμως, ως ένα βαθμό, είναι
δυνατόν να αμβλυνθούν και προοπτικά ν’ ανατραπούν. Συνήθως συνδέουν το
ζήτημα της βαθμολόγησης, με το σύνολο του εκπαιδευτικού έργου που παρέχουν
στο σχολείο και δείχνουν να αντιλαμβάνονται τη δική τους ευθύνη για τη διαιώνιση,
ή για τον περιορισμό, ή και την εξάλειψη των ανισοτήτων, μέσω κυρίως της
συνεχούς παροχής κινήτρων με σκοπό την ενδυνάμωση και τη χειραφέτηση των
μαθητών.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ακρογωνιαίο λίθο κατανόησης της ‘συνομιλίας’ των νευρωνικών δικτύων και
‘απάντησης’ του νευρικού συστήματος στα ερεθίσματα αποτελεί η περιγραφή του
θεμελιώδους μηχανισμού διέγερσης του νευρικού κυττάρου καθώς και του τρόπου
μετάδοσης των δυναμικών δράσης. Οι νευρώνες αποκρίνονται δυαδικά
διαβιβάζοντας τις πληροφορίες με μια σειρά νευρικών ώσεων που μεταβάλλονται
ως προς τη συχνότητα και τη διάρκεια τους. Το δυαδικό σήμα μετασχηματίζεται
μέσω των συνάψεων σε μια διαβαθμισμένη ποσότητα διαβιβαστή που είναι
ανάλογη του σήματος εισόδου. Αυτή η πλαστικότητα των χημικών συνάψεων
αποτελεί το επίκεντρο των μηχανισμών μνήμης και γενικότερα των ανώτερων
νοητικών εγκεφαλικών λειτουργιών.
Εισαγωγή - Προβληματική
Η κύρια αποστολή του Νευρικού Συστήματος είναι η ολοκλήρωση, η ρύθμιση και ο
συντονισμός των λειτουργιών του οργανισμού. Για την αποτελεσματική εκπλήρωση
του ρόλου αυτού απαιτείται η συνεχής πληροφόρηση του Νευρικού Συστήματος για
όσα συμβαίνουν τόσο στο περιβάλλον του όσο και μέσα στον οργανισμό. Οι
πληροφορίες που ‘συλλαμβάνονται’ από τους υποδοχείς του σώματος
διαβιβάζονται μέσω των αισθητικών-κεντρομόλων ινών προς το Κεντρικό Νευρικό
Σύστημα, επεξεργάζονται και αποστέλλονται ως κινητικές εντολές μέσω των
φυγόκεντρων οδεύσεων προς τα όργανα στόχους. Τα σήματα-πληροφορίες που
φθάνουν στον εγκέφαλο (μηχανικά, οπτικά, ακουστικά, οσφρητικά, γευστικά) είναι
τυποποιημένα δυναμικά που δε διαφέρουν μεταξύ των και έτσι, το κεφαλαιώδες
ερώτημα που τίθεται είναι πως τα νευρικά αυτά σήματα μεταφέρουν ειδικές
πληροφορίες αφού τα σήματα είναι τυποποιημένα και οι μηχανισμοί μετάδοσης
των σημάτων στερεότυποι; Επιπρόσθετα, πως αποτυπώνεται-κωδικοποιείται η
ένταση και η διάρκεια του ερεθίσματος στα τυποποιημένα αυτά σήματαπληροφορίες, πως τα επεξεργάζεται το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα και πως
αποκωδικοποιούνται σε κινητικές εντολές στα όργανα στόχους;
Το νευρικό κύτταρο ή νευρώνας αποτελεί τη δομική και λειτουργική μονάδα του
νευρικού συστήματος και έχει ως κύρια αποστολή την επεξεργασία και μετάδοση
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πληροφοριών. Οι νευρώνες, ανεξαρτήτως των επιμέρους χαρακτηριστικών τους,
περιγράφονται στην πλειονότητα τους από το νευρώνα ‘μοντέλο’, ένα νευρώνα του
οποίου η διεγερσιμότητα οφείλεται στις ηλεκτρικές ιδιότητες της κυτταρικής του
μεμβράνης. Ο εγκέφαλος περιέχει τουλάχιστον 10^11 νευρώνες, ο δε μέσος
νευρώνας σχηματίζει 1000 περίπου συναπτικές συνδέσεις. Αυτός ο τεράστιος
αριθμός συνάψεων -περίπου 10^14- χρησιμοποιεί τους θεμελιώδεις μηχανισμούς
της ηλεκτρικής και χημικής διαβίβασης για τη μεταφορά των σημάτων. Ενώ η
ηλεκτρική διαβίβαση επιτρέπει την ταχεία και συγχρονισμένη εκπόλωση των
συνδεδεμένων νευρικών κυττάρων, η πλαστικότητα της χημικής σύναψης είναι
σημαντική για τη μνήμη και τις ανώτερες εγκεφαλικές λειτουργίες.
Ο εγκέφαλος δε λειτουργεί αρχειοθετώντας απλά τις πληροφορίες που λαμβάνει
αλλά επιδίδεται σε μια διαδικασία οργάνωσης και διασύνδεσης των πληροφοριών
αυτών έτσι ώστε να είναι αποτελεσματική η προσπέλαση και ανάκληση τους.
Η συμπεριφορά εκφράζεται από τον ακριβή τρόπο διασύνδεσης και ανταλλαγής
πληροφοριών μεταξύ των νευρώνων και ως εκ τούτου, η κατανόηση των
εγκεφαλικών λειτουργιών απαιτεί την εξέταση του τρόπου οργάνωσης των
νευρικών κυττάρων σε νευρωνικά δίκτυα, αλλά και του τρόπου επικοινωνίας των
νευρωνικών δικτύων μεταξύ των.
Ακρογωνιαίο λίθο κατανόησης της ‘συνομιλίας’ των νευρωνικών δικτύων και
‘απάντησης’ του νευρικού συστήματος προς τα όργανα στόχους αποτελεί η
περιγραφή του μηχανισμού δημιουργίας και μετάδοσης του δυναμικού δράσης του
νευρώνα.
Κυρίως Σώμα
Ένα βιολογικό νευρωνικό δίκτυο δημιουργείται από ένα κύκλωμα διασυνδεδεμένων
νευρώνων και αποτελεί μέρος του νευρικού ιστού. Οι νευρώνες του βιολογικού
νευρωνικού δικτύου διεγειρόμενοι δημιουργούν δυναμικά δράσης τα οποία, μέσω
των συναπτικών συνάψεων, απελευθερώνουν νευροδιαβιβαστές και επάγουν
δυναμικά δράσης στα μετασυναπτικά νευρικά κύτταρα.
Η εικόνα ενός τυπικού νευρώνα, ενός νευρώνα ‘μοντέλο’, αποτελείται από το
κυτταρικό σώμα, τους δενδρίτες, το νευράξονα και τις συνάψεις (Εικόνα 1). Το
κυτταρικό σώμα διαθέτει έναν ιδιαίτερα ανεπτυγμένο βιοσυνθετικό εξοπλισμό για
την παραγωγή μεμβρανικών συστατικών, συνθετικών ενζύμων και άλλων χημικών
ουσιών που απαιτούνται για τις εξειδικευμένες λειτουργίες του νευρώνα. Οι
δενδρίτες είναι σχετικά βραχείς (μέχρι 2mm) και αποτελούν τη δεκτική περιοχή των
πληροφοριών. Ο νευράξονας εκφύεται από μια εξειδικευμένη περιοχή του
κυτταρικού σώματος, έχει μήκος μέχρι και ένα μέτρο, χαρακτηρίζεται ως εμμύελος
ή αμύελος αναλόγως του αν περιβάλλεται ή όχι από ειδικά κύτταρα και όχι μόνο
άγει πληροφορίες προς την περιφέρεια αλλά διακινεί και χημικές ουσίες μέσω μιας
ειδικής διεργασίας νευραξονικής μεταφοράς.
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Εικόνα 1 : Τυπικός νευρώνας, νευρώνας ‘μοντέλο’
Οι νευρώνες επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω εξειδικευμένων συνδέσεων που
καλούνται συνάψεις. Κατά κανόνα οι συνάψεις αυτές σχηματίζονται ανάμεσα στις
απολήξεις του νευράξονα του προσυναπτικού νευρώνα με τους δενδρίτες του
μετασυναπτικού νευρώνα (Εικόνα 2α). Στις χημικές συνάψεις δεν υπάρχει
κυτταροπλασματική συνέχεια μεταξύ των κυττάρων, αλλά οι νευρώνες χωρίζονται
μέσω της συναπτικής σχισμής (20-40nm). Τα δυναμικά δράσης απελευθερώνουν τα
μόρια του νευροδιαβιβαστή από τα προσυναπτικά κυστίδια και στη συνέχεια, μέσω
της συναπτικής σχισμής, προσδένονται σε θέσεις του υποδοχέα της μετασυναπτικής
κυτταρικής μεμβράνης δημιουργώντας μετασυναπτικά δυναμικά (Εικόνα 2β).

Εικόνα 2(α,β) : Συναπτική διαβίβαση-σύναψη. Χημική σύναψη
Η κυτταρική μεμβράνη είναι μία λιπιδική διπλοστιβάδα πάχους 6-8nm την οποία
διαπερνούν διαμεμβρανικές πρωτεΐνες. Οι πρωτεΐνες αυτές αποτελούν διαύλους
μετακίνησης ιόντων εκατέρωθεν της κυτταρικής μεμβράνης. Έχουμε διαύλους εν
ηρεμία που παραμένουν συνήθως ανοικτοί και δεν επηρεάζονται από εξωγενείς
παράγοντες (Εικόνα 3α), αλλά και ελεγχόμενους διαύλους που ανοίγουν και
κλείνουν υπό την επίδραση διαφόρων παραγόντων (χημικές ουσίες, μηχανικά
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ερεθίσματα, δυναμικό της μεμβράνης) (Εικόνα 3β). Τα κανάλια ιόντων είναι
ανομοιογενώς κατανεμημένα στην κυτταρική μεμβράνη και λειτουργούν παθητικά
ή ενεργητικά. Τα συνηθέστερα ιόντα εξωτερικά του κυττάρου είναι τα ιόντα Να+ και
Cl-, ενώ στο εσωτερικό του κυττάρου τα ιόντα Κ+ και οργανικά ανιόντα (αμινοξέα και
πρωτεΐνες ).

Εικόνα 3(α,β) : Δίαυλοι εν ηρεμία. Ελεγχόμενοι δίαυλοι
Το δυναμικό της κυτταρικής μεμβράνης ενός νευρώνα σε ηρεμία είναι περίπου -70
mVolt με περίσσεια αρνητικών φορτίων στο εσωτερικό περιβάλλον της μεμβράνης
και περίσσεια θετικών στο εξωτερικό του. Το εσωτερικό δηλ. του κυττάρου είναι
αρνητικότερο σε σχέση με τον εξωκυττάριο χώρο του κατά 70 mVolt (Εικόνα 4α). Το
δυναμικό μεμβράνης ή δυναμικό ηρεμίας του νευρώνα αποτελεί το δυναμικό
ισορροπίας της ροής των φορτίων εκατέρωθεν της κυτταρικής του μεμβράνης ως
αποτέλεσμα της ηλεκροχημικής δύναμης των ιόντων και της αντίστοιχης
αγωγιμότητάς των διαμέσου της μεμβράνης (Berne et al, 1999). Ο νευρώνας σε
ηρεμία έχει περιορισμένο αριθμό διαύλων Να+ σε σχέση με τους πολλούς
διαύλους Κ+ και ως εκ τούτου η αγωγιμότητα της μεμβράνης σε κατάσταση ηρεμίας
είναι μικρή στα ιόντα Να+ και σχετικά μεγάλη στα ιόντα Κ+ (Εικόνα 4β).

Εικόνα 4(α,β) : Δυναμικό ηρεμίας. Δίαυλοι ιόντων Να+ και Κ+ σε ηρεμία
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Υπό τις συνθήκες αυτές το δυναμικό ηρεμίας καθορίζεται κυρίως από την κλίση
συγκέντρωσης των ιόντων Κ+. Η μεγάλη ενδοκυττάρια συγκέντρωση τους έχει την
τάση διάχυσης προς το εξωτερικό περιβάλλον του κυττάρου δημιουργώντας θετικό
φορτίο εξωτερικά (λόγω περίσσειας ιόντων Κ+) και αρνητικό φορτίο στο εσωτερικό
του (λόγω ελλείμματος ιόντων Κ+) (Εικόνα 5α). Αυτή λοιπόν η κατανομή φορτίων
δημιουργεί μια διαφορά ηλεκτρικού δυναμικού εκατέρωθεν της κυτταρικής
μεμβράνης της οποίας η τιμή αυξάνει όσο μεγαλώνει η εκροή ιόντων Κ+ προς το
εξωτερικό του κυττάρου (Εικόνα 5β).
Αυτό το ηλεκτρικό δυναμικό αντιβαίνει στη δύναμη χημικής κλίσης και εμποδίζει
την περαιτέρω εκροή ιόντων (Εικόνα 6α). Ως δυναμικό ισορροπίας του Κ+ ορίζεται
το δυναμικό εξίσωσης της ηλεκτρικής δύναμης με την αντιθέτου φοράς χημική
δύναμη. Στο δυναμικό ισορροπίας του Κ+ υπάρχει εξισορρόπηση των ιόντων που
εκρέουν λόγω χημικής κλίσης του κυττάρου και των ιόντων που εισρέουν λόγω
διαφοράς ηλεκτρικού δυναμικού (Εικόνα 6β).

Εικόνα 5(α,β) : Διάχυση λόγω κλίσης συγκέντρωσης. Δημιουργία διαφοράς
δυναμικού (https://www.youtube.com/watch?v=4kx9_0YwShE)

Εικόνα 6(α,β) : Δημιουργία ηλεκτρικής δύναμης. Εξίσωση χημικής και ηλεκτρικής
δύναμης (https://www.youtube.com/watch?v=4kx9_0YwShE)
Το δυναμικό ισορροπίας της κυτταρικής μεμβράνης που οφείλεται στην εκατέρωθεν
κίνηση των ιόντων Κ+ υπολογίζεται, βάση των θεμελιωδών αρχών της
θερμοδυναμικής, στα ΕΚ+=-75mVolt. Διερευνώντας αντίστοιχα το δυναμικό
ισορροπίας της κυτταρικής μεμβράνης που οφείλεται στα ιόντα Να+ και Clπροκύπτει: ΕΝα+ = + 55 mVolt και ΕCl-= -70 mVolt (Kandel et al, 2000).
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Σε πολλά κύτταρα η κατανομή ιόντων Cl- κατανέμεται ισόποσα εκατέρωθεν της
κυτταρικής μεμβράνης και ως εκ τούτου για τον υπολογισμό του δυναμικού
ηρεμίας λαμβάνεται υπόψη μόνο η κατανομή των ιόντων Κ+ και Να+ και όχι των
ιόντων Cl-.
Εάν στην κυτταρική μεμβράνη προσθέσουμε μαζί με τους διαύλους των ιόντων Κ+
και μερικούς εν ηρεμία διαύλους ιόντων Να+ τότε, ιόντα Να+ εισρέουν στο κύτταρο
όχι μόνο λόγω της χημικής τους κλίσης αλλά και λόγω της αρνητικής διαφοράς
ηλεκτρικού δυναμικού. Όμως αυτή η εισροή ιόντων Να+ στο εσωτερικό εκπολώνει
το κύτταρο δημιουργώντας λιγότερο αρνητικό εσωτερικό δυναμικό. Αυτή η μείωση
της αρνητικής ηλεκτρικής δύναμης οδηγεί σε μια καθαρή εκροή Κ+ η οποία τείνει να
εξουδετερώσει την εισροή του Να+. Το δυναμικό αυτό προκαλεί ελάχιστη απόκλιση
του δυναμικού της μεμβράνης από το δυναμικό ισορροπίας του Κ+ (-75mVolt) και
βεβαίως δεν προσεγγίζει την τιμή του δυναμικού ισορροπίας του Να+ (+55mVolt).
Δεδομένου ότι το δυναμικό ηρεμίας Vm της κυτταρικής μεμβράνης παραμένει
σταθερό και το συνολικό ρεύμα πρέπει να είναι μηδενικό, προκύπτει Vm=-69mVolt
(Kandel et al, 2000).
Για να διατηρηθεί όμως σταθερό το δυναμικό ηρεμίας της κυτταρικής μεμβράνης
θα πρέπει να διατηρηθούν και οι κλίσεις συγκέντρωσης των ιόντων Να+ και Κ+
εκατέρωθεν αυτής. Αυτό επιτυγχάνεται με την αντλία Να+/Κ+ που υδρολύοντας ATP
μεταφέρει τα ιόντα αντίθετα από την ηλεκτροχημική τους κλίση εξάγοντας 3 ιόντα
Να+ και εισάγοντας 2 ιόντα Κ+ .
Το φαινόμενο της διεγερσιμότητας του κυττάρου σε ποικίλα εξωτερικά ερεθίσματα
όπως ηλεκτρομαγνητικά, θερμικά, μηχανικά, θερμικά, εμφανίζεται μόνο σε
εξειδικευμένα κύτταρα (νευρικά, μυϊκά, εκκριτικά). Το εξειδικευμένο κύτταρο
αντιδρά στο ερέθισμα μέσω της ηλεκτροχημικής διαταραχής της κυτταρικής του
μεμβράνης. Η διάνοιξη των διαύλων Να+ θετικοποιεί το εσωτερικό του κυττάρου
και δημιουργεί το δυναμικό δράσης -εκπόλωση της κυτταρικής μεμβράνης- (Εικόνα
7α), ενώ στη συνέχεια απενεργοποιούνται οι δίαυλοι Να+ και ανοίγουν οι δίαυλοι Κ+
με συνέπεια την εκροή θετικού φορτίου προς το εξωτερικό του κυττάρου και την
επαναφορά του δυναμικού ηρεμίας στο κύτταρο (Εικόνα 7β).

Εικόνα 7(α,β) : Δημιουργία δυναμικού δράσης - Εκπόλωση. Επαναπόλωση του
κυττάρου (https://www.youtube.com/watch?v=SdUUP2pMmQ4 )
Χαρακτηριστικό στοιχείο λειτουργίας του νευρικού κυττάρου είναι η νευρωνική
ολοκλήρωση μέσω της χρονικής και χωρικής άθροισης συναπτικών δυναμικών. Οι
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νευρώνες δέχονται διεγερτικές και ανασταλτικές ώσεις και μάλιστα είναι δυνατόν
ταυτόχρονα ισχυρά ανασταλτικά δυναμικά να αντισταθμίσουν το άθροισμα των
διεγερτικών δράσεων και να εμποδίσουν το δυναμικό μεμβράνης να φθάσει στον
ουδό ερεθισμού. Σε επίπεδο νευρικού συστήματος η νευρωνική ολοκλήρωση
ταυτίζεται με τη λήψη αποφάσεων.
Το δυναμικό δράσης μεταδίδεται κατά μήκος του νευράξονα με τη δημιουργία
τοπικών ρευμάτων μεταξύ της ενεργού και της εν ηρεμία περιοχής της μεμβράνης
του κυττάρου. Αυτή η παθητική αγωγή εκπολωτικών ρευμάτων συντελεί στη
μετάδοση των πληροφοριών κατά μήκος του νευράξονα. Η μετάδοση αυτή
επιτυγχάνεται μέσω εκπόλωσης και επαναπόλωσης των παράπλευρων τμημάτων
του νευράξονά του, υπακούοντας στην αρχή του όλου ή ουδέν. Συνεπώς ο
νευρώνας αποκρίνεται δυαδικά (1 και 0) διαβιβάζοντας τις πληροφορίες ως μια
σειρά νευρικών ώσεων (Εικόνα 8).

Εικόνα 8 : Ο νευρώνας εκπέμπει δυαδικά (0 και 1)
Η ταχύτητα διαβίβασης των πληροφοριών εξαρτάται από την ταχύτητα αγωγής του
νευράξονα που με τη σειρά της εξαρτάται από τη διάμετρο και τη ‘μόνωση’ του. Οι
εμμύελες νευρικές ίνες επικαλύπτονται από ένα μυελώδες έλυτρο το οποίο
παρουσιάζει κατά τόπους περισφίξεις –περισφίξεις Ranvier- που αποτελούν τα
μόνα διαθέσιμα τμήματα για τη δημιουργία τοπικών ρευμάτων. Έτσι, τα δυναμικά
δράσης μεταδίδονται με άλματα κατά μήκος του νευράξονα επιφέροντας μέχρι και
πενταπλασιασμό της ταχύτητας αγωγής της νευρικής ώσης σε σχέση με τις αμύελες
νευρικές ίνες. Ενώ οι νευράξονες αναγεννούν τα ηλεκτρικά σήματα, οι νευρώνες,
λειτουργώντας ως αναμεταδότες, επικοινωνούν σε μεγάλες αποστάσες.
Ο Άγγλος κυτταρο-φυσιολόγος Edgar Adrian (1920) ανακάλυψε πως όλα τα
δυναμικά ενέργειας του νευρικού συστήματος είναι παρόμοια δηλ τα σήματα που
εισέρχονται στο κεντρικό νευρικό σύστημα με ένα αισθητικό νευράξονα δε
διαχωρίζονται από τα σήματα που μέσω του κινητικού νευράξονα μεταφέρονται σε
ένα εκτελεστικό όργανο. Αυτό που καθορίζει την ένταση της αίσθησης ή την
ταχύτητα της κίνησης είναι η συχνότητα των δυναμικών ενέργειας, ενώ αυτό που
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καθορίζει τη διάρκεια της αίσθησης ή της κίνησης εκφράζεται από την περίοδο
δημιουργίας δυναμικών ενέργειας. Η πληροφορία λοιπόν αντιπροσωπεύεται μόνο
από τη συχνότητα και από τον αριθμό των δυναμικών ενέργειας. Όσο μεγαλύτερο
είναι το εύρος δηλ η ένταση του ερεθίσματος τόσο μεγαλύτερη είναι η συχνότητα
των δυναμικών ενέργειας, ενώ όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια του ερεθίσματος
τόσο μεγαλύτερη είναι και η διάρκεια των δυναμικών ενέργειας. Επιπρόσθετα, η
ποσότητα του διαβιβαστή που απελευθερώνεται καθορίζεται από το εύρος
εκπόλωσης των τελικών κομβίων το οποίο με τη σειρά του καθορίζεται από τον
αριθμό και τη συχνότητα των δυναμικών ενέργειας του νευράξονα. Έτσι λοιπόν, το
δυαδικό σήμα μετασχηματίζεται σε μια διαβαθμισμένη ποσότητα διαβιβαστή δηλ
σε αναλογικό σήμα (Εικόνα 9) (Kandel et al, 2000).

Εικόνα 9 : Το διαβαθμισμένο σήμα εισόδου-εξόδου μεταφέρεται δυαδικά
Ενώ οι μηχανισμοί μετάδοσης σημάτων είναι στερεότυποι και δεν αναπαριστούν
ιδιότητες του ερεθίσματος, τα νευρωνικά σήματα μεταφέρουν ειδικά μηνύματα
συμπεριφοράς γιατί ακολουθούν συγκεκριμένες νευρικές οδούς. Τα νευρωνικά
δίκτυα εκπέμπουν δυαδικά και μέσω των ανάλογων οδών μεταφοράς αποκρίνονται
στα διάφορα ερεθίσματα.
Συζήτηση - Συμπεράσματα
Τα νευρικά κύτταρα επικοινωνούν μέσω των συνάψεων και δημιουργούν τα
νευρωνικά δίκτυα. Ο μετασχηματισμός των νευρωνικών σημάτων στα δίκτυα αυτά
παράγει τη νοητική δραστηριότητα. Η Νόηση είναι μια σειρά λειτουργιών που
εκτελούνται από τον εγκέφαλο και αποτελούν τη βάση της συμπεριφοράς του
ατόμου. Η εσωτερική αντιπροσώπευση κάθε κινητικής ή αντιληπτικής ενέργειας
σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο σύνολο διασύνδεσης νευρωνικών δικτύων και
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καθορίζει την ανθρώπινη συμπεριφορά. Πως λοιπόν οι αντιλήψεις κωδικοποιούνται
σε εσωτερικές αντιπροσωπεύσεις και πως μετατρέπονται σε άμεσες συμπεριφορές;
Πως σχηματίζεται η μνήμη και πως μετατρέπονται οι αντιλήψεις και τα
συναισθήματα σε λόγο; Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της επιστήμης είναι η
ερμηνεία του τρόπου παραγωγής γνωστικών λειτουργιών μέσω των νευρωνικών
δικτύων του εγκεφάλου.
Η ‘γνωστική επανάσταση’ ανάδειξε μια έντονη ερευνητική δραστηριότητα
ερμηνείας της πολυπλοκότητας της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Ο συνδυασμός της
κυτταρικής βιολογίας, των νευροεπιστημών, της γνωστικής ψυχολογίας, της
συμπεριφορικής νευρολογίας, των απεικονιστικών μεθόδων και της επιστήμης των
υπολογιστών, δημιούργησε τη γνωστική νευροεπιστήμη της οποίας η αποστολή
είναι η κατανόηση των νευρικών μηχανισμών που προκαλούν τη συμπεριφορά. Τα
ερευνητικά ερωτήματα που τίθενται είναι εάν οι νοητικές διεργασίες είναι
εστιασμένες σε συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου ή εκδηλώνονται ως μια
συνολική εγκεφαλική απόκριση, καθώς και σε ποιο βαθμό μια εντοπισμένη νοητική
διεργασία γίνεται κατανοητή με βάση τις ιδιότητες των νευρώνων και τις
νευρωνικές συνδέσεις τους. Μπορούμε να πούμε ότι η γνωστική νευροεπιστήμη
αποτελεί τη σύγχρονη ‘επιστήμη του νου’ που επικεντρώνεται, αφ’ ενός στη
χαρτογράφηση των γνωστικών λειτουργιών σε συγκεκριμένα νευρωνικά δίκτυα και
συστήματα του εγκεφάλου και αφ’ ετέρου στους μηχανισμούς που
μετασχηματίζουν τα αισθητηριακά σήματα σε συμβολικές αναπαραστάσεις και
προγραμματισμένες δράσεις ή σε μνημονικές καταγραφές για μελλοντική δράση
και συμπεριφορά. Η άποψη ότι χωριστοί νευρώνες διατάσσονται σε νευρωνικά
δίκτυα και επιτελούν εξειδικευμένες λειτουργίες αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της
επιστήμης του εγκεφάλου.
Η δομή του εγκεφάλου επιτρέπει την παράλληλη επεξεργασία δεδομένων και τη
δυνατότητα συνεχούς μάθησης µέσω της αλληλεπίδρασης µε το περιβάλλον. Τα
δύο αυτά βασικά χαρακτηριστικά συντελούν αφ’ ενός στην ικανότητα του να
αποκρίνεται στις προκλήσεις, αφ ετέρου δε να εξελίσσεται συνεχώς μαθαίνοντας
μέσω της αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον του. Το μοντέλο επεξεργασίας των
πληροφοριών αποτελεί το κυρίαρχο θεωρητικό-ερευνητικό πλαίσιο της γνωστικής
ψυχολογίας και σηματοδοτεί μία άλλη θεώρηση και ερμηνεία λειτουργίας του
εγκεφάλου. Η μάθηση εκλαμβάνεται όχι ως απλή πρόσληψη πληροφοριών, αλλά
ως διαδικασία επεξεργασίας των πληροφοριών μέσω των εμπειριών του ατόμου. Ο
νους αποτελεί ένα σύστημα επεξεργασίας συμβόλων όπου τα αισθητηριακά
δεδομένα μετατρέπονται μέσω του μοντέλου αυτού σε δομές συμβόλων (νοητικές
αναπαραστάσεις) και επεξεργάζονται ώστε η γνώση να αποθηκευτεί στη μνήμη και
να ανακληθεί ως μνημονικό ίχνος για την αναγνώριση της νέας πληροφορίας.
Τονίζεται ότι η πλαστικότητα των χημικών συνάψεων είναι ο ακρογωνιαίος λίθος
των μηχανισμών μνήμης και γενικότερα των ανώτερων νοητικών εγκεφαλικών
λειτουργιών. Αυτή η κωδικοποίηση των εξωτερικών γεγονότων σε ανακτήσιμη
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εσωτερική μορφή δεν αποτελεί ακριβές αντίγραφο του εξωτερικού ερεθίσματος
αφού επηρεάζεται από προηγούμενες γνώσεις, πεποιθήσεις και εμπειρίες. Έχοντας
λοιπόν ως δεδομένο ότι η σκέψη είναι η επεξεργασία πληροφοριών και η γνώση η
αντανάκλαση της δομής των πληροφοριών αυτών, το μοντέλο της επεξεργασίας των
πληροφοριών προσπαθεί να δώσει έμφαση στις στρατηγικές βελτίωσης της μνήμης,
στη διδασκαλία των τεχνικών μάθησης και γενικά στη μεθοδολογία ανάπτυξης
κριτικής σκέψης.
Σε αναλογία µε το βιολογικό νευρώνα του εγκεφάλου, ο τεχνητός νευρώνας
(artificial neuron) µιµείται στο μέτρο του δυνατού τη λειτουργία του βιολογικού
νευρωνικού δικτύου και αποτελεί τη δοµική µονάδα του τεχνητού νευρωνικού
δικτύου. Το τεχνητό νευρωνικό δίκτυο προσλαμβάνει την πληροφορία μέσω μιας
διαδικασίας μάθησης και τροποποιώντας - κατ’ αντιστοιχία με την πλαστικότητα
των βιολογικών νευρώνων - την τοπολογία των νευρώνων του επιτυγχάνει το
επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτή η αναλογία μεταξύ της νευροφυσιολογίας του
ανθρώπινου εγκεφάλου και των τεχνητών νευρωνικών δικτύων βοηθάει στη
διερεύνηση των δομικών επιπέδων οργάνωσης του ανθρώπινου εγκεφάλου.
Η μεγάλη πρόκληση είναι η διεύρυνση των θεωρητικών αυτών προσεγγίσεων και η
εφαρμογή τους στην εκπαιδευτική πράξη, προσδίδοντας μια νέα διάσταση στη
διδακτική και παιδαγωγική προσέγγιση της μαθησιακής διαδικασίας.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Όλοι συμφωνούν για τη σημασία της εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση θα πρέπει να είναι
μια διαδικασία για την αφύπνιση των ανθρώπων, προκειμένου να αναπτύξουν τη
δύναμη που έχουν μέσα τους για να δημιουργήσουν την ευτυχία. Η παρούσα
εργασία θέτει επιτακτικά ερωτήματα και φιλοδοξεί να προτείνει απαντήσεις σε
θεωρητική βάση. Ποιος είναι ο σκοπός του σχολείου; Πως μια εναλλακτική, θα ήταν
μια βελτίωση για το υπάρχον σύστημα; Σε ποιο βαθμό το σχολείο μας βοηθά να
αναπτυχθούμε ατομικά και συλλογικά; Η απάντηση στην ερώτηση για το ιδανικό
σχολείο είναι μια ατέρμονη διαδικασία, που κατά πάσα πιθανότητα δεν έχει
ξεκάθαρες απαντήσεις αλλά είναι μια αναζήτηση για την αληθινή φύση της
μάθησης ώστε να συνεχίσουμε την αναζήτηση, να συνεχίσουμε τη μάθηση.
Εισαγωγή
Η μάθηση είναι μια φυσική, ανοιχτή διαδικασία, που προέρχεται από προσωπική
επιλογή και θέληση, ενώ απαιτεί ενεργό εμπλοκή προκειμένου να έχει
αποτελέσματα, πολλές φορές απρόβλεπτα. Για να μάθει λοιπόν το άτομο πρέπει να
το θέλει και όταν τα κίνητρα είναι εσωτερικά. Είναι μια βαθιά διαδικασία
δημιουργίας σχέσεων μεταξύ ατόμου-περιβάλλοντος, μέσω εμπειρίας, δοκιμής,
εξερεύνησης, ανακάλυψης και συμβαίνει οποτεδήποτε, οπουδήποτε και με
οποιονδήποτε. Στη μάθηση, όπως και σε κάθε τι που γίνεται με φυσικό τρόπο, κάθε
άνθρωπος είναι μοναδικός.
Από την άλλη μεριά το συμβατικό μοντέλο εκπαίδευσης, είναι ένα σύστημα με
μεθόδους και τεχνικές, που συχνά αντιμετωπίζει μηχανιστικά το άτομο καθώς
αποσκοπεί στη μεταβίβαση γνώσης μέσω της μετωπικής διδασκαλίας αφηρημένων
εννοιών. Παράλληλα η αξιολόγηση δίνει έμφαση στην επίτευξη αποτελεσμάτων,
στοχεύει στη μη αυθόρμητη και μη αυθεντική μάθηση, καθώς απαιτεί
απομνημόνευση ασύνδετων πληροφοριών χωρίς ερμηνεία και κατανόηση. Το
σύγχρονο σχολείο έχει όρια και απουσία σύνδεσης με την κοινωνία και την
οικογένεια. Οι δομές και η φιλοσοφία του πολλές φορές έχουν στόχο τη
χειραγώγηση, τη συμμόρφωση και την υπακοή, ενώ καλλιεργεί ανισότητες και
εξυπηρετεί μια εκπαίδευση-βιομηχανία με τεράστια κέρδη. Ενώ λοιπόν η
εκπαίδευση και το σχολείο κατ’ επέκταση θα έπρεπε να έχουν ως στόχο τη μάθηση
και να την υπηρετούν προς όφελος των ανθρώπων, συχνά όχι μόνο δε συνδέονται
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φυσικά με την ανθρώπινη ύπαρξη, αλλά κινούνται εναντίον της. Το ερώτημα λοιπόν
που προκύπτει είναι αν και πώς μπορεί το σχολείο να υπηρετήσει τη μάθηση
αληθινά και ουσιαστικά. Οι επιλογές μας δεν αφορούν μόνο το τι σχολεία θέλουμε,
αλλά τι είδους κοινωνία επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε μαζί.
Οι σκοποί της εκπαίδευσης και το σχολείο
Αναμφίβολα οι σκοποί της εκπαίδευσης κινούνται σε τρεις άξονες: προσωπικούς,
πολιτισμικούς και οικονομικούς. Η ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας και ο
σεβασμός στην προσωπικότητα του μαθητή, αποτελεί πρωταρχικό στόχο, ώστε να
τον βοηθήσει να ανακαλύψει τα δυνατά του σημεία-ταλέντα, αυτά που αγαπά και
στα οποία θα πετύχει. Οι πολιτισμικοί-κοινωνικοί στόχοι αφορούν την κατανόηση
του παρελθόντος και του περιβάλλοντος, τη διαμόρφωση της κοινωνικής
ταυτότητας, των αξιών, την κοινωνική συμμετοχή. Οι οικονομικοί στόχοι έχουν να
κάνουν με την προετοιμασία των ανθρώπων για επιβίωση, ανεξαρτησία,
βιωσιμότητα, παραγωγικότητα, προσαρμοστικότητα, δημιουργικότητα και
καινοτομία (Robinson, 2011; Robinson & Aronica, 2009).
Θα πρέπει ωστόσο να διατυπώσουμε κάποιες βασικές παραδοχές: Η άσκηση
εξουσίας στην εκπαίδευση είναι ως ένα βαθμό αναπόφευκτη και πως η ίδια η
εκπαίδευση χρησιμοποιείται ως μέσο άσκησης εξουσίας. Κάθε εκπαίδευση έχει
πολιτικά κίνητρα και στοχεύει στην ενδυνάμωση μιας ομάδας σε βάρος μιας άλλης
ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που για την προάσπιση εθνικών, πολιτικών ή ακόμη και
θρησκευτικών συμφερόντων μπορεί να μεροληπτεί. Η διατήρηση της υπάρχουσας
τάξης και των προνομίων μέσω της εκπαίδευσης δεν θα πρέπει να μας εκπλήσσει
(Russell, 1916).
Οι σημερινοί μαθητές είναι οι αυριανοί γονείς, ψηφοφόροι, πολίτες, εργαζόμενοι,
επαγγελματίες. Πώς προετοιμάζονται για αυτές τις ευθύνες; Πώς η εκπαίδευση τους
βοηθά να σκέφτονται πιο κριτικά και πιο δημιουργικά για το μέλλον τους; Μια
εκπαίδευση προσανατολισμένη στο μέλλον σε προσωπικό, τοπικό, εθνικό και
παγκόσμιο επίπεδο θα έπρεπε να είναι προτεραιότητα του σύγχρονου σχολείου. Κι
επειδή δεν υπάρχει «ένα» μέλλον ούτε φυσικά αυτό είναι γνωστό, θα πρέπει να
βοηθήσουμε τους μαθητές να εξερευνήσουν πολλά σενάρια, εναλλακτικές και
πιθανές λύσεις, που θα προκύψουν από τις τρέχουσες τάσεις και να ανακαλύψουν
τις πιθανές εφαρμογές τους (Hicks, 2002).
Τα εκπαιδευτικά συστήματα βασίστηκαν ιστορικά σε δύο πυλώνες: ο οικονομικός
πυλώνας απαιτεί προσαρμογή σε συγκεκριμένες συνθήκες αγοράς εργασίας, για να
ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της βιομηχανίας και της παραγωγής. Ο διανοητικός
καλλιέργησε συγκεκριμένες ιδέες για την ακαδημαϊκή ικανότητα, που αγνοεί άλλες
σημαντικές ικανότητες. Είναι ενδεικτικός ο τεράστιος αριθμός φοιτητών στα
Πανεπιστήμια. Ο ανθρώπινος παράγοντας, με τη μοναδικότητα και τη
διαφορετικότητα που διακρίνει κάθε ον, αγνοήθηκε καθώς ένα μηχανιστικό,
τυποποιημένο, γραμμικό και βιομηχανικό μοντέλο επηρέασε τη δομή και τη
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λειτουργία της εκπαίδευσης: όπως τα εργοστάσια έτσι και τα σχολεία έχουν
σύνορα, ωράριο, αρχές τυποποίησης, συμμόρφωσης, κοινές κλίμακες αξιολόγησης,
μικρά περιθώρια επιλογής και παρέκκλισης, με κριτήριο την ηλικιακή κατάταξη,
εξειδίκευση σε συγκεκριμένα αντικείμενα με συγκεκριμένη ιεραρχία. Το σχολείο
ταυτίστηκε με μια γραμμή παραγωγής.
Η ακαδημαϊκή ικανότητα ταυτίστηκε με τη νοημοσύνη. Όσοι πηγαίνουν στο
Πανεπιστήμιο μετά το σχολείο θεωρούνται οι επιτυχημένοι του συστήματος.
Προβλήθηκε το κύρος των τεστ νοημοσύνης και της απομνημόνευσης
πληροφοριών. Όμως η ικανότητα είναι κάτι πολύ περισσότερο. Χαρακτηρίζεται από
διαφορετικότητα, δυναμικότητα, μοναδικότητα. Η φαντασία, η δημιουργικότητα
και η καινοτομία αλλά και τα συναισθήματα αγνοούνται μπροστά σε μια
μονοδιάστατη θέαση της ικανότητας (Robinson, 2011; Robinson & Aronica, 2009).
Το σχολείο σήμερα εξακολουθεί να: θεωρεί τη μάθηση ως κάτι που συμβαίνει σε
μία αίθουσα, τη γνώση ως κάτι που κατέχει και μεταδίδει ο εκπαιδευτικός,
αντιμετωπίζει τη γνώση ως στατική, αγνοεί τις ευκαιρίες εκπαίδευσης που
προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες, οι επιρροές τους στους μαθητές και οι σύγχρονες
εξελίξεις. Λέμε στους μαθητές: «οι εμπειρίες, οι ανησυχίες, οι ελπίδες, οι φόβοι, οι
επιθυμίες, τα ενδιαφέροντά σας δεν μετράνε. Αυτό που μετράει είναι τι ενδιαφέρει
εμάς και τι έχουμε αποφασίσει για εσάς να μάθετε» (Holt, 2005). Το αναλυτικό
πρόγραμμα είναι περιορισμένο, στατικό και ιεραρχικό: αποκλείονται αντικείμενα
όπως οι τέχνες, οι ανθρωπιστικές επιστήμες, ή δεν δίνεται έμφαση σε αυτές, ενώ
αντικείμενα όπως τα μαθηματικά, η γλώσσα, οι επιστήμες έχουν τον βασικό ρόλο με
εμφανή διάκριση ανάμεσα σε χρήσιμα και μη χρήσιμα μαθήματα.
Το κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα εμπεριέχει πολλές παραδοχές σχετικά με το πώς
λειτουργεί ένας οργανισμός, τις αρχές, τις αξίες, την κουλτούρα, τους ρόλους, το
αίσθημα του ανήκειν, την ένταξη ή τον αποκλεισμό των ατόμων, τη διαμόρφωση
της κοινωνικής ταυτότητας, τη συμμόρφωση και την υπακοή (Montgomery &
Kehoe, 2010). Μερικά από τα «μαθήματα» του κρυφού αναλυτικού προγράμματος
είναι οι ασύνδετες τμηματικές και χωρίς συνοχή πληροφορίες που προκαλούν
σύγχυση, η υποχρέωση του μαθητή να ανήκει όπου του επιβάλλουν, η πεποίθηση
πως καμία δουλειά δεν είναι αρκετά σημαντική για εμβάθυνση, αφού μόλις
χτυπήσει το κουδούνι πρέπει να ολοκληρωθεί, η συναισθηματική και διανοητική
εξάρτηση, εφόσον οι επιθυμίες αγνοούνται μπροστά στις εντολές, ενώ οι επιλογές
γίνονται μόνο από τους ειδικούς, που εξαλείφουν την περιέργεια μπροστά στη
συμμόρφωση. Η αυτοεκτίμηση και ο αυτοσεβασμός εξαρτώνται από την
αξιολόγηση και τη γνώμη του ειδικού, ενώ δεν υπάρχουν περιθώρια ιδιωτικότητας
(Gatto & Moore, 2002).
Όταν εκπαιδεύουμε έχουμε την τάση να διαχειριζόμαστε τη δραστηριότητα του
μαθητή, να του λέμε τι να κάνει και πώς να το κάνει. Επίσης η αξιολόγηση με
έμφαση στις εξετάσεις την τυποποίηση και τα μετρήσιμα αποτελέσματα, υποτιμά
διάφορους ατομικούς και καταστασιακούς παράγοντες και χρησιμοποιείται ως μέσο
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ανταμοιβής ή τιμωρίας ανάλογα με την ανταπόκρισή των μαθητών στα αιτήματά
μας και ως μέσο κατηγοριοποίησης των μαθητών (Holt, 2005). Η πίεση για συνεχή
αξιολόγηση εκπαιδευτικών και σχολείων σε εθνικό επίπεδο έχει ως αποτέλεσμα μια
εκπαίδευση που κινείται γύρω από την αξιολόγηση.
Όταν ερευνούμε τα ποσοστά σχολικής διαρροής, μήπως θα έπρεπε να
αναρωτηθούμε και για τον αριθμό των μαθητών που ενώ παρακολουθούν
καθημερινά τα μαθήματά τους, είναι αδιάφοροι απέναντι σε αυτά και να
εξετάσουμε γιατί συμβαίνει αυτό και αν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να το
αλλάξουμε;
Υπάρχει εναλλακτική;
Ας μην ξεχνάμε πως στην καρδιά της εκπαίδευσης βρίσκεται η σχέση δασκάλουμαθητή και η μάθηση. Για αυτό θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τον σκοπό της
εκπαίδευσης. Το ενδιαφέρον πρέπει να προσανατολίζεται στο τι μαθησιακές
εμπειρίες θα προσφέρουμε στους μαθητές για να τους εμπλέξουμε στη μάθηση και
όχι στο τι μετρήσιμα αποτελέσματα θα έχουμε. Το σχολείο του μέλλοντος θα πρέπει
να είναι δημοκρατικό με συμμετοχή για όλους, όπου όλα τα εφόδια θα
προσφέρονται, όπως η κατανόηση και ερμηνεία στις επιστήμες, οι βάσεις για
περαιτέρω σπουδές, η εφαρμογή γνώσεων, οι στάσεις και συμπεριφορές
διαχείρισης φαινομένων μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας αλλά και ικανότητεςκλειδιά για τη σύνδεση και κατανόηση του κόσμου, όπως οι δεξιότητες συνεργασίας
και κοινωνικής συμμετοχής. Το σύγχρονο σχολείο θα πρέπει να είναι ανθρώπινο και
να σέβεται την προσωπικότητα και την παιδική ηλικία (Τσιάκαλος, 2014).
Ένα καλό εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει να κάνει προσιτούς σε όλους όσους
θέλουν να μάθουν όλους τους διαθέσιμους πόρους και να δίνει τη δυνατότητα σε
όλους όσους θέλουν να μεταδώσουν αυτά που ξέρουν να συναντούν αντίστοιχα
εκείνους που θέλουν να μάθουν (Illich, 1971). Οι στόχοι μιας εναλλακτικής
προσέγγισης του σύγχρονου σχολείου πρέπει να είναι πάνω από όλα οι ίσες
ευκαιρίες για όλους, ανεξάρτητα από προέλευση ή άλλα χαρακτηριστικά.
Ο επαγγελματισμός, η επιμόρφωση, η αυτονομία εκπαιδευτικών και η εμπιστοσύνη
σε αυτούς είναι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας των εκπαιδευτικών συστημάτων
παγκοσμίως (Sahlberg, 2011). Ο ίδιος ο εκπαιδευτικός πρέπει να βρίσκεται σε
διαρκή διαδικασία εσωτερικής αναζήτησης και αυτοανάπτυξης. Απαιτείται, ακόμη,
συνεργασία και διάλογος με τους άμεσα εμπλεκόμενους δηλαδή εκπαιδευτικούς,
μαθητές και γονείς και συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων. Η αξιοποίηση της
τεχνολογίας μπορεί να βοηθήσει να εφαρμοστούν μέθοδοι εξατομικευμένης
μάθησης που θα προσεγγίζουν το μαθητή ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
του αλλά και θα δημιουργούν συνθήκες συνεργασίας και διαλόγου. Σε ένα
σύγχρονο σχολείο η ανοχή και ο σεβασμός σε διαφορετικές κουλτούρες ως
καθημερινό βίωμα, πρέπει να είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Η αποκέντρωση, η
εξωστρέφεια και το άνοιγμα στην κοινωνία, με ταυτόχρονη συμμετοχή της
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κοινότητας και της οικογένειας ως αναπόσπαστο κομμάτι της μάθησης θεωρούνται
αναγκαίες συνθήκες. Το σύγχρονο σχολείο πρέπει να είναι ευέλικτο, απαλλαγμένο
από γραφειοκρατικά εμπόδια. Η
ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ
εκπαιδευτικών και σχολείων μπορεί να βοηθήσει να αξιοποιηθούν ευρύτερα
εμπειρίες της καθημερινότητας. Η αξιολόγηση πρέπει να είναι περιγραφική,
ποιοτική και όχι κριτική και ποσοτική και να χρησιμοποιείται μόνο ως μέσο
διάγνωσης και βελτίωσης.
Με πολιτική βούληση και επένδυση στην παιδεία το σχολείο μπορεί να γίνει
δημοκρατικό. Παράλληλα πρέπει να μειωθεί ο όγκος της διδακτέας ύλης και ο
χρόνος της διδασκαλίας πρέπει να σεβαστεί τις ιδιαιτερότητες των μαθητών και τον
ελεύθερό τους χρόνο με ένα ευέλικτο ωράριο και ευέλικτο αναλυτικό πρόγραμμα
και με εξατομικευμένη μάθηση. Η συμμετοχή και η συνεργασία με έμφαση σε
κοινωνικές δεξιότητες που αξιοποιούν μεθόδους συνεργατικής, διαγενεακής
μάθησης (Fielding, 2011), κρίνονται κρίσιμες δεξιότητες απαραίτητες για κάθε
πολίτη. Τα μαθησιακά αντικείμενα πρέπει να προσαρμοστούν στις κλίσεις των
μαθητών και να συνδέονται μεταξύ τους και με την πραγματικότητα,
περιλαμβάνοντας ένα ευρύ πεδίο επιστημών και τεχνών με δυνατότητες επιλογής
για την ανάδειξη όλων των ταλέντων των μαθητών. Μα πάνω από όλα χρειάζεται
επένδυση στη σχέση δασκάλου-μαθητή, φροντίδα και καθοδήγηση και σεβασμός
στις ανάγκες τους και εμπιστοσύνη στις δυνατότητές τους.
Όλα τα παραπάνω μπορούν να πάρουν σάρκα και οστά αν δοθούν δυνατότητες
επιλογής στη λήψη απόφασης και ευθύνης από μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς,
αν το όραμα υποστηριχθεί από διοικητική, οργανωτική, λειτουργική δομή, ηγεσία
και συλλογική διεύθυνση αλλά όχι δομή εξουσίας. Η αυτοπειθαρχία θα είναι
αποτέλεσμα λόγω συνύπαρξης και συνεργασίας. Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να γίνει
σύμφωνα με ατομικά κριτήρια λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη του ίδιου του
μαθητή, όχι τη σύγκρισή του με άλλους. Ο μαθητής που δε μπορεί να προχωρήσει
σε ένα αντικείμενο, να μπορεί να συνεχίσει σε ένα άλλο με ταυτόχρονη στήριξη του
όταν και όπου χρειάζεται (La educación prohibida película completa, 2013).
Οι μαθητές μπορούν να μάθουν μαζί να εργάζονται ως ομάδα, όχι απαραίτητα και
μόνο με συνομήλικούς τους αλλά χωρίς ηλικιακούς ή άλλους διαχωρισμούς,
κατάταξη ή ετικέτα. Η μάθηση μεταξύ γενεών, μπορεί να εμπλέξει ενεργά όχι μόνο
ανήλικους μαθητές αλλά κάθε δια βίου μαθητή και να προσδώσει νέο νόημα στην
έννοια της δια βίου μάθησης και στη δημοκρατική εκπαίδευση (Fielding, 2011). Σε
αυτό θα συμβάλλει η συμμετοχή της οικογένειας και της κοινότητας καθώς και
εμπειρίες βοήθειας των συνανθρώπων. Ομάδες συνεργασίας και συντονισμός με
συλλογικές αποφάσεις και καθημερινές συναντήσεις ανατροφοδότησης των
εκπαιδευτικών μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση.
Ως εναλλακτική, πρέπει να επανασχεδιάσουμε τις τάξεις ως χώρους όπου
κοινότητες μαθητών ενεργούν αυθόρμητα και συμβάλλουν ενεργά στη μάθηση και
στη μεταξύ τους συνεργασία, ενώ ο εκπαιδευτικός λειτουργεί ως βοηθός και όχι ως
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πρωταγωνιστής της διαδικασίας. Σε τέτοιες συνθήκες, το μάθημα γίνεται σπόρος
που καλλιεργείται από όλους τους συμμετέχοντες και δεν παραδίδεται ως τελικό
προϊόν από τον εκπαιδευτικό. Ευκαιρίες αυτοκατευθυνόμενης μάθησης και
μάθησης ανάλογα με τη ζήτηση, όπου αυθεντικά προβλήματα κινητοποιούν τους
μαθητές, πρέπει να υποστηριχθούν, καθώς η αλλαγές είναι αναπόφευκτες και
σύντομα η γνώση καθίσταται παρωχημένη. Ευκαιρίες άτυπης μάθησης πρέπει να
επιτρέπουν στους μαθητές όλων των ηλικιών τη συμμετοχή σε δραστηριότητες.
Ευκαιρίες συνεργατικής μάθησης πρέπει να αναπτυχθούν καθώς οι δυνατότητες
κάθε ατόμου χωριστά μπορεί να είναι περιορισμένες. Αλλά πάνω από όλα πρέπει
να καλλιεργηθεί η μάθηση ως μία δια βίου συνήθεια (Fischer, 1999).
Αποσχολειοποίηση δε σημαίνει απαραίτητα κατάργηση. Σημαίνει αφαίρεση από το
σχολείο, όλων εκείνων των παραγόντων που εμποδίζουν τα παιδιά να μαθαίνουν.
Είμαστε πραγματικά έτοιμοι για μια τέτοια αλλαγή; Δεν είναι μόνο οι μέθοδοι, το
αναλυτικό πρόγραμμα, οι πηγές, το περιεχόμενο ή τα μαθήματα αλλά οι σχέσεις,
τα άτομα και οι απόψεις τους για την εκπαίδευση, το πώς αντιλαμβάνονται τη ζωή,
τη μάθηση και τον σκοπό της. Μια δημοκρατική εκπαίδευση πρέπει να έχει ως
άξονά της την επιλογή. Αυτό σημαίνει πως εμπιστεύεται τα παιδιά να αποφασίσουν
για τη μάθησή τους, αφήνει τους γονείς να επιλέγουν και να συμμετέχουν, τους
δασκάλους να κάνουν επιλογές σε κάθε τάξη και σε κάθε σχολείο. Μόνο τότε η
εκπαίδευση ανταποκρίνεται στις ανάγκες κάθε ατόμου, οικογένειας και κοινότητας.
Στο ιδανικό σχολείο συμφιλιώνονται τα ατομικά και θεσμικά ιδεώδη. Η εκπαίδευση
διαμορφώνει το χαρακτήρα του ατόμου, όχι σε απομόνωση, αλλά με την επίδραση
της ζωής της κοινότητας (Dewey, 1897). Δεν υπάρχει μία μέθοδος ούτε μαγική
συνταγή, αλλά τόσες προτάσεις, όσες και οι ελεύθερες και αυτόνομες εμπειρίες που
πρέπει να μοιραστούμε αν θέλουμε την αλλαγή.
Είναι ώρα να αποφασίσουμε ποιο σκοπό θέλουμε να υπηρετήσουμε: ένα σχολείο
που καλλιεργεί τη δημιουργικότητα, την περιέργεια και τη φαντασία, που
υποστηρίζει την ισότητα, τη συνεργασία και διαφορετικότητα και που χειραφετεί
ανθρώπους ή ένα σχολείο που παραδίδει μαθήματα ανταγωνισμού, ομοιομορφίας,
συμμόρφωσης, τυποποίησης, ανισότητας, που χειραγωγεί σαν να απευθύνεται σε
άψυχες μηχανές;
Συζήτηση - Συμπεράσματα
Η παρούσα εργασία είχε σκοπό να θέσει ερωτήματα σχετικά με τον ρόλο του
σχολείου ως κύριο φορέα μάθησης και επιχείρησε βιβλιογραφικά να απαντήσει σε
αυτά εξετάζοντας τον σκοπό του σχολείου και πώς τον υπηρετεί μέσα από τα
αναλυτικά προγράμματα, την αξιολόγηση, την καθημερινή πρακτική. Φυσικά
κρίνεται σκόπιμο να μελετηθούν εμπειρικά τα δεδομένα που προκύπτουν. Παρόλα
αυτά τολμούμε να πούμε πως ίσως το κλειδί για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση
δεν βρίσκεται στις μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές, αλλά στην αλλαγή της
κουλτούρας και των καθημερινών πρακτικών. Είναι αυτή η κουλτούρα που μετράει,
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όπως αυτή βιώνεται, μέρα με τη μέρα, από τους μαθητές και τους δασκάλους.
Μεγάλα συστήματα έχουν αποτύχει, ξανά και ξανά, επειδή δεν έχουν την επίδραση
που είναι απαραίτητη, εκεί που χρειάζεται: στην καθημερινότητα της αίθουσας
διδασκαλίας και της σχολικής αυλής (Claxton, 2008).
Είναι αδύνατο να περιγράψουμε το ιδανικό σχολείο, ως μια μαγική φόρμουλα που
θα μπορούσε να εφαρμοστεί παντού. Αν συνεχίσουμε να κάνουμε το ίδιο λάθος και
αγνοήσουμε την ποικιλομορφία που υπάρχει στην εκπαίδευση, τότε επιβάλλουμε
βιομηχανικά μοντέλα παντού. Τα παιδιά θέλουν χώρους να μαζεύονται, να
εκφράζονται και να δημιουργούν και χώρους να συναντούν ενδιαφέροντες και
ενδιαφερόμενους ανθρώπους που νοιάζονται αυτά και τις ζωές τους και τα
αγαπούν (‘Ελευθεριακά Σχολεία’, χ.χ.). Ας αναλογιστούμε πως οι έννοιες «μάθηση»,
«εκπαίδευση» και «σχολείο», όσο και αν συνδυάζονται στη συνείδησή μας, δεν
ταυτίζονται στην πραγματικότητα. Η μάθηση υπάρχει παντού. Ας την ενισχύσουμε
με κάθε τρόπο, αφού πρώτα αναλογιστούμε τους σκοπούς που εξυπηρετεί.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στα πλαίσια των συμπληρωματικών ρόλων (δασκάλου – μαθητή) οι άρρητες
θεωρίες παρεμβαίνουν και διαμορφώνουν την εκπαιδευτική σχέση, κατευθύνουν
την κατηγοριοποίηση, τις συνεπαγόμενες προσδοκίες και τις συμπεριφορές των
αλληλεπιδρώντων προσώπων, παρεμποδίζοντας ή διευκολύνοντας έτσι τη
διαδικασία της μάθησης. Στην εγγενή μηχανισμό της κατηγοριοποίησης
προστίθεται και η κατηγοριοποίηση που απορρέει από την αλληλεξάρτηση των
ρόλων. Με τις δύο έρευνές μας που έγιναν στην 1η περιφέρεια Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης ν. Βοιωτίας το 2012-4 για τη σχέση Πρώτης εντύπωσης με την Επίδοση,
σε 478 μαθητές και 107 εκπαιδευτικούς, και Ύστερης εντύπωσης με την Επίδοση, σε
486 μαθητές και 32 εκπαιδευτικούς, δείξαμε ότι η εμφάνιση των μαθητών έχει
μεγάλη επίδραση τόσο στην κατηγοριοποίηση του δασκάλου όσο και των
συμμαθητών τους. Η 2η έρευνα δείχνει και την επιβεβαίωση των προσδοκιών όλων.
Εισαγωγή - Προβληματική
Μέσα στα πλαίσια της αλληλεξάρτησης των συμπληρωτικών ρόλων δασκάλουμαθητή ο εγγενής μηχανισμός της κατηγοριοποίησης είναι αναπόφευκτος και
αναγκαίος. Ευνοεί την πρόβλεψη της συμπεριφοράς, επειδή επιτρέπει να
προσδιορίσουμε τους ρόλους του καθενός στο γενικό πλαίσιο των ανταλλαγών. Έτσι
ο μηχανισμός της κατηγοριοποίησης μετατοπίζεται και γίνεται μηχανισμός
προσδοκίας του ρόλου που αναμένουμε να αναλάβουν αμοιβαία τα υποκείμενα της
αλληλεπίδρασης (Beard C.& Wilson J. 2006:241; Postic, M. 1998:103). Ο δάσκαλος
και ο μαθητής εκδηλώνουν ο ένας για τον άλλον φανερές ή λανθάνουσες
προσδοκίες, άλλοτε δυσμενείς και άλλοτε ευμενείς με τις ανάλογες συνέπειες. Κατά
τη διάρκεια των αλληλεπιδράσεων μεταξύ δασκάλου και μαθητών, γεννιέται
υποσυνείδητα ένας μηχανισμός επιβεβαίωσης της αρχικής κρίσης και της
επανάληψης των προσδοκιών. Από το μηχανισμό αυτό προέρχονται η διαφορετική
στάση του δασκάλου έναντι των μαθητών του, και οι προτιμώμενες συμπεριφορές
και σχολικές επιδόσεις, ανάλογα με την αντίληψη που έχει για τον καθένα απ'
αυτούς. Οι μαθητές κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τα φυσικά τους
χαρακτηριστικά, το φύλο τους, τη γλωσσική τους ικανότητα, την καταγωγή τους, το
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επάγγελμα των γονιών τους, το επίπεδο μόρφωσής τους, την προηγούμενη επίδοση
των μεγαλυτέρων αδερφών στο σχολείο κ.λπ. και όλα αυτά τα χαρακτηριστικά
καθορίζουν την αναμενόμενη σχολική επίδοση. Η «ετικέτα» ενισχύεται με την
κατηγοριοποίηση που προέρχεται από τη σχολική τους επίδοση, σύμφωνα με τις
προσδοκίες του εκπαιδευτικού ρόλου, όπως έχουν δείξει οι έρευνες του Michel Gilly
(1972). Οι αρχικές κατηγοριοποιήσεις παρεμβαίνουν για να παραλλάξουν τις
διαφορές μεταξύ των μαθητών που πετυχαίνουν καλές ή κακές επιδόσεις, ή για να
χαρακτηρίσουν εκείνους που κατατάσσονται στο «μέσο» της τάξης.
O Rosenthal και Jacobson (1968) έδειξαν ότι οι προσδοκίες του δασκάλου έχουν
μεγάλη επιρροή στην επίδοση των μαθητών. Κοινωνικοί Ψυχολόγοι έχουν
επανειλημμένα δείξει ότι η πρώτη εντύπωση επηρεάζει την επόμενη
αλληλεπίδραση (Dailey, 1952; Newcomb, 1947; Clifford and Walster, 1973) και ότι οι
προσδοκίες για τον άλλο επηρεάζουν σημαντικά τη συμπεριφορά του άλλου (Zajonc
and Brickman, 1969; Brock and Edelman, 1965; Arsonson and Carlsmith, 1962).
Σχολικοί ψυχολόγοι έχουν δείξει ότι υπάρχει σχέση μεταξύ της στάσης του
δασκάλου προς τους μαθητές και την επίδοση των μαθητών (Kranz, 1970; Palardy,
1969; Rist, 1970).
Δοθεισών των ερευνών σε παγκόσμιο επίπεδο θέλαμε να ερευνήσουμε στην
Ελλάδα μεταβλητές που επηρεάζουν αρχικά το σχηματισμό των στάσεων των
εκπαιδευτικών προς τους μαθητές τους, αλλά και των μαθητών προς τους
συμμαθητές τους. Δύο από τις πλέον κοινές πηγές πληροφοριών από τις οποίες
μπορεί ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές να διαμορφώσουν την στάση τους είναι η
εμφάνιση και η επίδοση. Για το λόγο αυτό διεξήγαμε δύο έρευνες 2012-4 στην 1η
περιφέρεια Π.Ε. ν. Βοιωτίας. Η πρώτη ήθελε να ανιχνεύσει τη σχέση πρώτης
εντύπωσης και επίδοσης και η δεύτερη τη σχέση ύστερης εντύπωσης και επίδοσης.
Η υπόθεση μας είναι ότι η εμφάνιση των μαθητών επηρεάζει την κρίση του
δασκάλου. Όσο πιο όμορφος είναι ένας μαθητής, τόσο πιο ευνοϊκά κείμενος θα
είναι ο δάσκαλός του. Επιπλέον η στάση του δασκάλου προς ένα μαθητή επηρεάζει
και τη στάση των συμμαθητών τους προς αυτόν.
Κυρίως Σώμα
1η έρευνα: «Σχέση πρώτης εντύπωσης και επίδοσης»
Η έρευνα έγινε το Σχ. Έτος 2012-3 στην 1η περιφέρεια Π.Ε. ν. Βοιωτίας σε 478
μαθητές 262 αγόρια και 116 κορίτσια, τάξης Στ (132 αγόρια και 105 κορίτσια) και Ε
τάξης (130 αγόρια και 111 κορίτσια), και σε 107 εκπαιδευτικούς ΠΕ 70 όλων των
τάξεων (18 άνδρες και 89 γυναίκες).

1

2

3
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Οι τέσσερις φωτογραφίες που χρησιμοποιηθήκαν (οι αριθμοί αντιστοιχούν στο
μαθησιακό τους επίπεδο)
Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκαν 4 φωτογραφίες μαθητριών Στ τάξης που είχε η
ερευνήτρια στο 5ο Δ. Σχ. Χολαργού το Σχ. Έτους 2000- 1. Οι φωτογραφίες αυτές
προέρχονταν από λεύκωμα των μαθητών – τριών που τους φτιάχνει και δίνει ο
Σύλλογος Γονέων ως αναμνηστικό στο τέλος του σχολικού έτους. Επιλεγήκαν γιατί
είχαν το ίδιο φόντο και την ίδια απόσταση από το φωτογραφικό φακό καθώς επίσης
και ένα ελαφρό μειδίαμα. Τις 4 φωτογραφίες των μαθητριών τις επέλεξαν συνολικά
6 ενήλικες με κριτήριο την ομορφιά από το σύνολο 10 φωτογραφιών των
μαθητριών ως Πολύ όμορφη, Όμορφη, Λίγο όμορφη, Καθόλου όμορφη. Αντί για
όνομα οι εικονιζόμενες μαθήτριες είχαν αριθμούς που αντιστοιχούσαν στην
πραγματική τους επίδοση ως εξής: 1 (Πολύ καλή μαθήτρια), 2 (Καλή μαθήτρια), 3
(Σχεδόν καλή ), 4 (Καθόλου καλή). Από απόψεως ομορφιάς οι κριτές - ενήλικες
είχαν υποδείξει τη μαθήτρια με αριθμό 3 ως Πολύ Ωραία, την 1 ως Ωραία, τη 2 ως
Λίγο Ωραία και την 4 ως Καθόλου Ωραία.
Οι ερευνητές αφού επέδειξαν τις 4 φωτογραφίες σε όλους, μαθητές και
εκπαιδευτικούς, τους έλεγαν την ίδια ιστορία: «Οι μαθήτριες έγραψαν το ίδιο
διαγώνισμα που βαθμολογήθηκε από το δάσκαλό τους ως εξής: με Α το καλύτερο
γραπτό, Β το καλό, Γ το λιγότερο καλό και Δ το χειρότερο γραπτό». Ακολούθως τους
ρωτούσε «ποια μαθήτρια νομίζετε ότι έγραψε το καθένα που βαθμολογήθηκε Α, Β,
Γ και Δ; Αντιστοιχήστε» χωρίς να τους δοθούν άλλα στοιχεία.
Αποτελέσματα:
Κατά τη στατιστική ανάλυση ορίστηκε: 1=το καλύτερο γραπτό έως 4 το χειρότερο
γραπτό και Α = η πιο όμορφη ως D=η άσχημη.
Συνδυάστηκε (κατά μέσο όρο κατάταξης-mean rank) με γραπτό
(1=το καλύτερο γραπτό έως 4 το χειρότερο γραπτό) από τους
εκπαιδευτικούς...
Friedman test, Χ2=66.26 p<.01
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3,00
2,37

2,50
2,00

3,05

1,73

1,50
1,00
Beu_A_Η πιο όμορφη

Beu_B_Η όμορφη
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Συνδυάστηκε (κατά μέσο όρο κατάταξης-mean rank) με γραπτό
(1=το καλύτερο γραπτό έως 4 το χειρότερο γραπτό) από τους
μαθητές...
Friedman test, Χ2=81.52 p<.01
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Κατάταξη
3,50
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3,05
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2,00
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2,10
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1,00
Beau_A_Η πιο όμορφη

beau_B_Η όμορφη
Μαθητής

Beau_C_Η μέτρια

Beau_D_Η άσχημη

Δάσκαλος

Σύγκριση της κατάταξης μεταξύ δασκάλου και μαθητή (Στην πιο όμορφή: t=3.23,
BE=176.35,p<.01 / Στην όμορφη: t=2.60, ΒΕ=583, p<.01 / Στην μέτρια: t=-0.476,
BE=583, NS / Στην άσχημη: t=-7.098, BE=174.57, p<.01)
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Κατάταξη ανά Φύλο (Μαθητές)
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Κατάταξη ανά Φύλο (εκπαιδευτικοί)
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Γυναίκα

Οι εκπαιδευτικοί γενικά επέλεξαν την Πολύ Ωραία να έχει γράψει το Καλύτερο
γραπτό, την Ωραία να έχει γράψει το Καλό, την Λίγο Ωραία να έχει γράψει το
Λιγότερο Καλό και την Καθόλου Ωραία να έχει γράψει το Χειρότερο γραπτό. Υπάρχει
διαφορά στις προτιμήσεις ανδρών – γυναικών. Οι γυναίκες είχαν την παραπάνω
προτίμηση, ενώ οι άνδρες επέλεξαν την Ωραία να έχει γράψει το Καλύτερο γραπτό
και την Πολύ Ωραία να έχει γράψει το Καλό. Ίσως οι άνδρες να έχουν διαφορετική
αντίληψη του Ωραίου. Επίσης πρέπει να επισημανθεί ότι λίγοι εκπαιδευτικοί
θεώρησαν την έρευνα παράλογη. Όταν όμως συμφώνησαν να συμμετάσχουν
έκαναν το ίδιο λάθος: επέλεξαν την ομορφότερη να έχει γράψει το Καλύτερο
γραπτό.
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Οι μαθητές, αγόρια και κορίτσια είχαν την ίδια προτίμηση και επέλεξαν την Πολύ
Ωραία να έχει γράψει το Καλύτερο γραπτό, την Καθόλου Ωραία να έχει γράψει το
Καλό, την Λίγο Ωραία να έχει γράψει το Λιγότερο Καλό και την Ωραία να έχει
γράψει το Χειρότερο γραπτό. Ίσως να μην έχουν ενστερνιστεί τις αντιλήψεις των
ενηλίκων. Η διαδικασία απόδοσης σε εσωτερικά σταθερά αίτια φαίνεται σχετικά
απλή και αυτόματη στο στάδιο της καταγραφής πληροφοριών. Όμως η τάση για
χρήση των προδιαθέσεων στην απόδοση φαίνεται να είναι αποτέλεσμα μάθησης
μέσα στα πλαίσια του πολιτισμού. Τα παιδιά δεν εμφανίζουν την τάση να
ερμηνεύουν την ανθρώπινη συμπεριφορά βάσει εσωτερικών σταθερών αιτίων.
Μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τις προδιαθέσεις για να εξηγήσουν συμπεριφορές
κατά τη διάρκεια της ώριμης παιδικής ηλικίας.
2η έρευνα: «Σχέση ύστερης εντύπωσης και επίδοσης»
Η 2η έρευνα έγινε το Σχ. Έτος 2013-4 στην 1η περιφέρεια Π.Ε. ν. Βοιωτίας σε 486
μαθητές, 268 αγόρια και 218 κορίτσια, τάξης Στ (118 αγόρια και 119 κορίτσια) και
Ε τάξης ( 150 αγόρια και 99 κορίτσια) και σε 32 εκπαιδευτικούς ΠΕ 70 Ε και Στ
τάξεων (11 άνδρες και 21 γυναίκες).
Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο που ρωτούσε την εμφάνιση του
καλύτερου μαθητή της τάξης και του πιο αδύνατου μαθητή. Δηλαδή, έπρεπε να
επιλέξουν αν ο καλύτερος μαθητής της τάξης και ο πιο αδύνατος μαθητής ήταν:
Πολύ ωραίος, Ωραίος, Μέτριος (σχετικά ωραίος), άσχημος.
Αποτελέσματα:
ΣΧΕΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ-ΕΠΙΔΟΣΗΣ (από εκπαιδευτικούς)
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Χ2=11.93, ΒΕ=3, p<0.01
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ΣΧΕΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ-ΕΠΙΔΟΣΗΣ (από μαθητές)
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Κακός

Πολύ ωραίος Ωραίος
Μετριος Άσχημος
124
236
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22
11
57
216
202

Χ2=388.61, ΒΕ=3, p<0.001
Τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές επέλεξαν οι ωραίοι μαθητές να είναι
καλοί μαθητές ενώ οι άσχημοι μαθητές να είναι κακοί- αδύνατοι μαθητές.
Συζήτηση - Συμπεράσματα
Τα αποτελέσματα και των δύο ερευνών επιβεβαιώνουν την υπόθεσή μας. Η
εμφάνιση των μαθητών έχει μεγάλη επίδραση τόσο την κρίση του δασκάλου όσο
και των συμμαθητών τους. Η 2η έρευνα δείχνει την επιβεβαίωση των προσδοκιών
όλων. Πώς γίνεται αυτό;
Η κατηγοριοποίηση του δασκάλου καθορίζει τη σχολική θέση του κάθε μαθητή στην
τάξη. Αυτή εξαρτάται από την τυπική οργάνωση της τάξης και την άτυπη οργάνωση
της ομάδας των συνομηλίκων. Η πρώτη προέρχεται από τις κρίσεις των δασκάλων
για την εργασία του, την επιτυχία ή αποτυχία του στα μαθήματα, την αξία, τη
σοβαρότητά του κλπ. Η άτυπη σχολική θέση, αναγνωρισμένη από την ίδια την
ομάδα, προκύπτει από τις υποκειμενικές αξιολογήσεις που διατυπώνουν οι
συμμαθητές του και από το μηχανισμό των συμπαθειών ή των αντιπαθειών που
εκδηλώνονται στην ομάδα. Όμως οι υποκειμενικές αξιολογήσεις των συμμαθητών
έχουν επηρεαστεί από τον τρόπο που κοινοποιεί ο εκπαιδευτικός στην τάξη τη
γνώμη που έχει για τον κάθε μαθητή, καθώς και το βαθμό οικειότητας που
αναπτύσσει μαζί του ανάλογα με την επίδοσή του. (Βασιλάκη, Τ. & Σίμος Π., 2009:
31). Οι συμμαθητές γνωρίζουν εκ των προτέρων τη γνώμη του δασκάλου για το
συγκεκριμένο μαθητή από τη μορφή και την ποιότητα κυρίως της μη λεκτικής

-593-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων

επικοινωνίας (τόνος της φωνής, μορφασμοί κλπ). Έτσι ο δάσκαλος μπορεί με το
μηχανισμό της σχολικής θέσης, να ευνοήσει την άμιλλα, αλλά και να παγιώσει την
εικόνα που οι μαθητές έχουν για το συμμαθητή τους.
Τα συμπεράσματά μας δε στοχεύουν σε καμία περίπτωση να αποδώσουν ευθύνες
στο δάσκαλο, αλλά κυρίως να προβληματίσουν και να τονίσουν τη δυναμική του
ρόλου του εκπαιδευτικού στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η διατήρηση υψηλών
προσδοκιών για όλους τους μαθητές είναι παρακινητικός παράγοντας. Προϋπόθεση
όμως όλων αυτών είναι η ικανότητα του εκπαιδευτικού να ανιχνεύει και να
αμφιβάλει για την κατηγοριοποίηση που αυθόρμητα και αναγκαία καθορίζει τη
σκέψη του. Η κατηγοριοποίηση και οι προσδοκίες του, που είναι μέρος των
άρρητων θεωριών του, ανθίστανται και αλλάζουν πολύ αργά, γεγονός που μας
κάνει να το αναδεικνύουμε.
Για το σκοπό αυτό θα ήταν διαφωτιστική μια έρευνα που θα έδειχνε τη σχέση της
επίδοσης των μαθητών με το φύλο τους, τη γλωσσική τους ικανότητα, την καταγωγή
τους, το επάγγελμα των γονιών τους, το επίπεδο μόρφωσής τους, την προηγούμενη
επίδοση των μεγαλυτέρων αδερφών στο σχολείο κλπ.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο θεσμός της ενισχυτικής διδασκαλίας τέθηκε σε ισχύ και εφαρμόζεται στα
δημοτικά σχολεία από το 1991. Διαπιστώνεται ωστόσο από την εμπειρική
αποτίμηση ότι δεν εφαρμόζεται οργανωμένα και συστηματικά σε βάθος χρόνου, τα
κριτήρια επιλογής των μαθητών που υποστηρίζονται είναι ασαφή και η διδακτική
παρέμβαση δε χαρακτηρίζεται από επαρκή μεθοδικότητα.
Με βάση τις παραπάνω εκτιμήσεις εφαρμόστηκε σε συνεργασία Σχολικού
Συμβούλου και ΚΕΔΔΥ ένα πιλοτικό πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας με στόχο
την καλύτερη δυνατή ανίχνευση των μαθητών με δυσκολίες μάθησης και τη
βελτίωση της ποιότητας της προσφερόμενης υποστήριξης, με απώτερο σκοπό να
επανενταχθούν οι παραπάνω μαθητές στην κανονική τους τάξη.
Εισαγωγή
Μέχρι τώρα η ενισχυτική διδασκαλία εφαρμοζόταν με βάση το ΠΔ 462/91.
Σύμφωνα με το παραπάνω ΠΔ τα βασικά στοιχεία ανάπτυξης του προγράμματος
ήταν τα εξής:
• Κατά προτεραιότητα παρέχεται ενισχυτική διδασκαλία σε μαθητές των τάξεων Α΄
και Β΄, που δεν κατέκτησαν τους βασικούς μηχανισμούς ανάγνωσης, γραφής και
αριθμητικού υπολογισμού.
• Τα τμήματα της ενισχυτικής διδασκαλίας μπορούν να λειτουργούν σε όλη τη
διάρκεια του διδακτικού έτους ή για ορισμένο χρονικό διάστημα, περιλαμβάνουν
έως 5 μαθητές και συγκροτούνται από το σύλλογο των διδασκόντων. Το ημερήσιο
πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας καλύπτει, ανάλογα με τις ανάγκες και τον
αριθμό των μαθητών που το παρακολουθούν, 1-2 διδακτικές ώρες την ημέρα και
μέχρι 6 ώρες την εβδομάδα.
• Το ειδικό ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα συντάσσεται, εφαρμόζεται,
αξιολογείται και αναπροσανατολίζεται με απόφαση του συλλόγου των διδασκόντων
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έπειτα από σχετική εισήγησή τους και σε συνεργασία µε τους Σχολικούς
Συμβούλους.
Ωστόσο, καθώς διαπιστώνεται από τις απόψεις των εκπαιδευτικών που
εφαρμόζουν ενισχυτική διδασκαλία, η αποτελεσματικότητά της, μετά από την
πολύχρονη αλλά χωρίς μεθόδευση και ουσιαστικό προγραμματισμό εφαρμογή της,
ήταν περιορισμένη. Για το λόγο αυτό αποφασίστηκε να προταθεί μία διαφορετική
προσέγγιση, που θα βελτίωνε την αποτελεσματικότητά της, καθώς θα λάμβανε πιο
συστηματικά υπόψη τις ανάγκες των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και τις
απόψεις των εκπαιδευτικών, όπως αυτές αποτυπώθηκαν στο πλαίσιο συνεργασίας
του Σχολικού Συμβούλου με τα σχολεία της περιοχής ευθύνης του.
Μια μορφή διαφοροποίησης της διδασκαλίας από την τάξη συνιστά προϋπόθεση
για τη λειτουργική ένταξη του μαθητή ή την συμπερίληψή του στην ομάδα των
συνομηλίκων του, διότι οι ειδικές ανάγκες δεν ορίζονται πια µόνο σε σχέση µε την
αναπηρία αλλά και µε τις εξωτερικές δεξιότητες και τις πολιτισµικές ιδιαιτερότητες
(Ζώνιου-Σιδέρη, 2000). Έτσι, όλοι οι μαθητές με χαμηλή επίδοση για
οποιουσδήποτε λόγους, έχουν το δικαίωμα να απολαμβάνουν διδασκαλία
προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους.
Επίσης, από τη σκοπιά της Ειδικής Αγωγής και του ρόλου των ΚΕΔΔΥ, σύγχρονες
προσεγγίσεις υποστηρίζουν την ανάγκη αλλαγής των μεθόδων αξιολόγησης και
διάγνωσης των μαθητών που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες. Προτείνεται,
δηλαδή, ένα εναλλακτικό μοντέλο, το μοντέλο «ανταπόκρισης στη διδασκαλία» ή
«ανταπόκρισης στην παρέμβαση» (Gresham, 2002; Fuchs, Mock, Morgan &Young,
2003; Speece, Case & Molloy, 2003). Σύμφωνα με το συγκεκριμένο μοντέλο, για να
διαγνωσθεί ένας μαθητής ότι έχει «μαθησιακές δυσκολίες» είναι σημαντικό να έχει
δεχθεί προηγουμένως συστηματική και εντατική παρέμβαση, στο πλαίσιο της
γενικής αγωγής. Έτσι, αντιμετωπίζεται η πιθανότητα ο μαθητής να παρουσιάζει
χαμηλή επίδοση και δευτερογενείς μαθησιακές δυσκολίες λόγω άλλων, εξωγενών
παραγόντων, όπως κοινωνικό-οικονομικοί παράγοντες, αλλοδαπή μητρική γλώσσα,
χαμηλή μαθησιακή ετοιμότητα, ανελλιπής φοίτηση, αναποτελεσματική διδασκαλία.
Μία λοιπόν συστηματική και μεθοδική ενισχυτική διδασκαλία θα μπορούσε να
ενταχθεί στα πλαίσια ενός μοντέλου «ανταπόκρισης στη διδασκαλία», και ως ένα
δεύτερο μετά τη γενική τάξη διαβαθμισμένο στάδιο υποστήριξης (Cook & Schirmer,
2003).
Σε άμεση συνάφεια με τα παραπάνω βρίσκεται η διαπιστωμένη δυσκολία, όσον
αφορά την εξυπηρέτηση των πολλών αιτημάτων αξιολόγησης που δέχονται τα
ΚΕΔΔΥ ως υπηρεσίες διάγνωσης, με αποτέλεσμα αυτό να έχει αρνητικό αντίκτυπο
στην δυνατότητα υποστήριξης σχολείων και μαθητών. Δυστυχώς, σε πολλές
περιπτώσεις, ζητείται η αξιολόγηση μαθητών σε προχωρημένο χρόνο κατά την
φοίτησή τους στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ δεν έχουν λάβει καμία πρότερη
υποστήριξη για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Σε αυτήν την περίπτωση
αξιολογείται η μαθησιακή εικόνα ως τελικό αποτέλεσμα μίας μακρόχρονης, χωρίς
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πρόσθετη στήριξη, σχολικής πορείας, για την οποία συχνά είναι δύσκολο να
εκτιμηθεί κατά πόσο αυτή θα ήταν διαφορετική, αν υπήρχε προηγούμενη, έγκαιρη
και στοχευόμενη παρέμβαση.
Εκτιμήθηκε λοιπόν ότι μέσω συνεργασίας Σχολικού Συμβούλου – ΚΕΔΔΥ στο πλαίσιο
μιας πιλοτικής εφαρμογής θα δοθεί η δυνατότητα για έγκαιρη ανίχνευση και
υποστήριξη των μαθητών, έγκυρη και έγκαιρη παραπομπή για περαιτέρω
διαγνωστική αξιολόγηση και πιθανή μείωση του αριθμού των παραπομπών στο
ΚΕΔΔΥ, καθώς θα παραπέμπονται πλέον στα ΚΕΔΔΥ μόνο όσοι μαθητές προκύπτει
ότι χρήζουν περαιτέρω βοήθειας και δεν μπορεί να ανταποκριθεί το σχολείο από
πλευράς Γενικής Αγωγής.
Το πιλοτικό πρόγραμμα αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί τα σχολικά έτη 20102013 σε όλα τα σχολεία της 7ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης. Προς το
σκοπό αυτό ζητήθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση και τη Διεύθυνση Π.Ε.
Ανατολικής Θεσσαλονίκης να διατεθεί ένας επιπλέον μικρός αριθμός εκπαιδευτικών
για την κάλυψη των αναγκών της ενισχυτικής διδασκαλίας. Στη διαδικασία
συμμετείχαν 10 Δημοτικά Σχολεία.
Στόχος και μέσα της πιλοτικής εφαρμογής
Ως πρωταρχικός στόχος της συγκεκριμένης πιλοτικής εφαρμογής τέθηκε η ενίσχυση
του θεσμού της ενισχυτικής διδασκαλίας σε επίπεδο:
• Διαμόρφωσης συγκεκριμένου πλαισίου εφαρμογής – πρωτόκολλου βημάτων
• Διασφάλισης έγκυρης παιδαγωγικής προσέγγισης
• Ενίσχυσης της υλικοτεχνικής υποδομής και
• Κάλυψης της επάρκειας προσωπικού.
Σε πρώτο στάδιο κρίθηκε σημαντικό να διαμορφωθεί ένα πρωτόκολλο εργασίας το
οποίο να περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια: ανίχνευση των μαθητών με δυσκολίες
μάθησης, αρχική εκτίμηση της μαθησιακής εικόνας του μαθητή και διαμορφωτική
αξιολόγησή του, διαμόρφωση στόχων, υλοποίηση, τελική αξιολόγηση της προόδου
του μαθητή. Όλα τα παραπάνω θα τηρούνταν σε ένα ατομικό φάκελο.
Ως προς την ανίχνευση, επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί το λογισμικό ΛΑΜΔΑ
(Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών ΛΑΜΔΑ, ΥΠΕΠΘ.
ΕΠΕΑΕΚ, 2008), μία αυτοματοποιημένης μορφής αξιολόγηση η οποία εξετάζει
δεξιότητες που αποτελούν δείκτες μαθησιακού δυναμικού και πιθανόν μαθησιακών
δυσκολιών, κυρίως στον προφορικό και γραπτό λόγο. Το ΛΑΜΔΑ χρησιμοποιήθηκε
μόνο στους μαθητές που είχαν παραπεμφθεί από τον εκπαιδευτικό της τάξης τους
και παρακολουθούσαν την Γ, Δ, Ε και ΣΤ Δημοτικού για τις οποίες έχει
κατασκευαστεί.
Συμπληρωματικά, δόθηκαν γραπτά πρότυπα για τη σύνταξη των περιγραφικών
εκθέσεων και τη διαμόρφωση στόχων, ζητήθηκαν δείγματα γραπτών δοκιμασιών
στη Γλώσσα και Μαθηματικά και δόθηκε επίσης γραπτό έντυπο τήρησης αρχείου
για τον ατομικό φάκελο. Οι περιγραφικές εκθέσεις και τα δείγματα εργασιών
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κρίθηκαν απαραίτητα, ειδικά για τους μαθητές των μικρών τάξεων. Μέσα από αυτή
τη διαδικασία και τα εργαλεία κρίθηκε ότι θα μπορούσε να υπάρξει ουσιαστικός
προγραμματισμός και απολογισμός του έργου κάθε εκπαιδευτικού της ενισχυτικής
διδασκαλίας, ώστε να πραγματοποιείται ανατροφοδότηση και βελτίωση όλων των
ενεργειών.
Επιδιώχθηκε επιπλέον να βρεθεί το κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό, να
εκπαιδευτεί και να επιμορφωθεί κατάλληλα, στα πλαίσια ομαδικών συναντήσεων
αλλά και ατομικών. Καθώς ένα ζητούμενο ήταν να αξιοποιηθεί το κατάλληλο, για
κάθε περίπτωση μαθητή εκπαιδευτικό υλικό, δόθηκαν στους εκπαιδευτικούς
βιβλιογραφικές πηγές και προτάθηκε εκπαιδευτικό υλικό, έντυπο και μη, που θα
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ώστε να απεμπλακούν αυτοί από τα σχολικά βιβλία.
Εφαρμογή της πρότασης
Κατά την υλοποίηση ακολουθήθηκαν τα εξής βήματα:
• Συνεργάστηκε ο Σχολικός Σύμβουλος της 7ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας με τους
εκπαιδευτικούς του ΚΕΔΔΥ Ανατολικής Θεσσαλονίκης.
• Πραγματοποιήθηκε ημερίδα, σε συνεργασία με το ΚΕΔΔΥ, για όλους τους
εκπαιδευτικούς της 7ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας, όπου παρουσιάστηκαν
στοιχεία σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν μαθητές με ήπιες
μαθησιακές δυσκολίες, τρόποι ανίχνευσης και τρόποι αντιμετώπισης. Μέσα από τις
συναντήσεις στόχος ήταν να επιτευχθεί η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών όσον
αφορά την κατανόηση των μαθησιακών δυσκολιών, τη λήψη παιδαγωγικών
αποφάσεων, τη διεύρυνση των διδακτικών προσεγγίσεων και τη συνεργασία με
γονείς και συναδέλφους.
• Ορίστηκε ένας υπεύθυνος από κάθε σχολείο, ο οποίος ενημερώθηκε σχετικά με
τον τρόπο χρήσης του λογισμικού ΛΑΜΔΑ. Η ενημέρωση έγινε στο χώρο του ΚΕΔΔΥ
για όλους τους εκπαιδευτικούς. Μέσα από το ανιχνευτικό λογισμικό ΛΑΜΔΑ
εντοπίζονται επιμέρους αδυναμίες των μαθητών κυρίως σε τομείς Λόγου π.χ.
προφορική – αναγνωστική κατανόηση, αλλά και σε μη λεκτικές γνωστικές
διαδικασίες.
• Αφού επισημάνθηκαν από τους εκπαιδευτικούς των τάξεων οι μαθητές που
παρουσιάζουν δυσκολίες μάθησης, χρησιμοποιήθηκε το παραπάνω λογισμικό με
σκοπό να ανιχνευτούν οι ιδιαίτεροι τομείς που υστερεί ο κάθε μαθητής, μετά από
Υπεύθυνη Δήλωση γονέων. Η χρήση των λογισμικών πραγματοποιήθηκε σε κάθε
σχολείο με την επίβλεψη του υπεύθυνου εκπαιδευτικού και εκπαιδευτικού Ειδικής
Αγωγής, όπου υπήρχε.
• Παράλληλα, δημιουργήθηκε ατομικός φάκελος για κάθε μαθητή. Στο φάκελο
αυτό συμπεριλήφθησαν μία εμπεριστατωμένη περιγραφική αξιολόγηση από τους
δασκάλους των τάξεων των μαθητών αυτών, ενδεικτικά στοιχεία - δείγματα
γραπτού λόγου, όπως ορθογραφία, αυθόρμητη γραφή αλλά και δοκιμασίες
μαθηματικών και το προφίλ Λάμδα. Για την ακριβή επίτευξη του στόχου αυτού
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δόθηκε συγκεκριμένη φόρμα συμπλήρωσης, η οποία συντάχθηκε από τους
εκπαιδευτικούς του ΚΕΔΔΥ.
• Η ομάδα εκπαιδευτικών του ΚΕΔΔΥ που συνεργάστηκε με το Σχολικό Σύμβουλο,
μελέτησε όλες τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν για κάθε μαθητή χωριστά,
λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του φακέλου, ώστε να αποκτηθεί συνολική και
πλήρης άποψη-εικόνα για κάθε μαθητή.
• Κατόπιν έγιναν επανειλημμένες συναντήσεις με όλους τους δασκάλους της
ενισχυτικής διδασκαλίας και δόθηκαν κατευθύνσεις σχετικά με τη λειτουργία του
τμήματός τους (π.χ. πόσες ώρες για κάθε μαθητή, ποιες ώρες, ποιοι στόχοι, τεχνικές
διδασκαλίας). Κατά τη συζήτηση προέκυπταν διάφορα θέματα που συζητούνταν και
αποφασίζονταν κοινή αντιμετώπιση. Επίσης, συναντήσεις προγραμματίστηκαν
κυρίως στην έναρξη της ενισχυτικής διδασκαλίας αλλά και στο τέλος του κάθε
τριμήνου με στόχο την ανατροφοδότηση όλων των εμπλεκόμενων.
• Ζητήθηκε από κάθε δάσκαλο της ενισχυτικής να συντάξει προγραμματισμό,
όπου περιγράφονταν σαφώς οι στόχοι για κάθε μαθητή για κάθε τρίμηνο. Στο τέλος
δε των τριμήνων κατατέθηκαν απολογισμοί των δράσεων, όπου αναφέρονταν αν
κατακτήθηκαν οι στόχοι που τέθηκαν, σε ποιο βαθμό και ποιες ενέργειες επιπλέον
απαιτούνται για την κατάκτησή τους.
• Παράλληλα έγινε μία συνάντηση, στο χώρο κάθε σχολείου, του δασκάλου
ενισχυτικής διδασκαλίας με τη ομάδα εργασίας, (Σχολικός Σύμβουλος και
εκπαιδευτικοί του ΚΕΔΔΥ). Κατά τις συναντήσεις αυτές συζητιόταν το προφίλ κάθε
μαθητή χωριστά με στόχο τη λήψη αποφάσεων.
• Με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, πραγματοποιήθηκε απολογισμός της
δράσης για να διαπιστωθεί αν και πόσοι μαθητές εντάχθηκαν στις κανονικές τους
τάξεις, τι βαθμό βελτίωσης παρουσίασαν και σε τι ποσοστό.
• Τέλος, δόθηκαν ερωτηματολόγια αποτίμησης της ενισχυτικής διδασκαλίας στους
εκπαιδευτικούς των τάξεων, τους δασκάλους της ενισχυτικής διδασκαλίας, καθώς
και στους μαθητές των τάξεων.
Έρευνα
Για να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα του προγράμματος της ενισχυτικής
διδασκαλίας, διενεργήθηκε έρευνα. Η πρακτική σημασία των αποτελεσμάτων μιας
τέτοιας έρευνας θεωρήθηκε απαραίτητη για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου.
Το γεγονός, επίσης, ότι σύγχρονοι ερευνητές - εκπαιδευτικοί έχουν ασχοληθεί με
την αξιολόγηση είτε κάποιου προγράμματος εκπαιδευτικής παρέμβασης με Ε.Δ.
(Μανίτσα, 1990; Μπάρμπας, 2001) είτε με το θεσμό της Ε.Δ. στο σχολείο,
(Κορομηλάς, 1992; Κούκου, Γέρου/Μαργαρίτη, 1996; Πετρόπουλος & Κορομηλάς
1994), δείχνει το μεγάλο ενδιαφέρον για το θέμα αυτό και αναδεικνύει την
σπουδαιότητά του. Βέβαια, τόσο η εφαρμογή των αποτελεσμάτων στην εκπαίδευση
όσο και η συνέχιση του θεσμού, είναι συνάρτηση πολλών άλλων παραγόντων.
Ωστόσο, εκείνο που αποτελεί κοινή πεποίθηση, είναι το συμπέρασμα στο οποίο
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κατέληξε ο Βρεττός (2001) στη δική του έρευνα: «το σημαντικότερο όφελος από την
ως τώρα εφαρμογή του θεσμού - εκτός, φυσικά, από το όφελος των ίδιων των
παιδιών, όσο λίγα κι αν είναι αυτά, που αναπλήρωσαν τα μαθησιακά ή
συναισθηματικά τους κενά και εντάχθηκαν στην τάξη τους - είναι ότι εισήγαγε στον
καθημερινό παιδαγωγικό προβληματισμό των εκπαιδευτικών το ενδιαφέρον για
τους μαθητές εκείνους που αρχίζουν τη σχολική τους σταδιοδρομία με άνισους
όρους» (Βρεττός, 2001 σ. 34).
Συγκεκριμένα, τα ερευνητικά ερωτήματα που απασχόλησαν την έρευνά μας είναι:
Ποια είναι τα αποτελέσματα του προγράμματος της Ε.Δ. που εφαρμόστηκε τα
σχολικά έτη 2010-2013 στην 7η Εκπαιδευτική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, σύμφωνα
με την εμπειρία των εκπαιδευτικών των γενικών τάξεων των μαθητών που
συμμετείχαν στο πρόγραμμα, των εκπαιδευτικών που το εφάρμοσαν καθώς και των
ίδιων των μαθητών που συμμετείχαν:
α) ως προς το βαθμό ένταξης των μαθητών στην τάξη τους και
β) ως προς τις ακαδημαϊκές περιοχές στις οποίες ενισχύθηκαν.
Μεθοδολογία
Για την επίτευξη των στόχων της έρευνας θεωρήθηκε καταλληλότερο να
καταρτιστούν ερωτηματολόγια και να συμπληρωθούν από όλους τους
εμπλεκόμενους, όπως αναφέραμε.
Έτσι, μοιράστηκαν ανώνυμα ερωτηματολόγια στους δασκάλους που εφάρμοσαν το
πρόγραμμα, στους δασκάλους των τάξεων των μαθητών που συμμετείχαν στο
πρόγραμμα, αλλά και στους ίδιους τους μαθητές που συμμετείχαν. Οι
εκπαιδευτικοί και οι μαθητές ήταν όλοι ενημερωμένοι και σύμφωνοι με αυτή τη
διαδικασία, συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο στο τέλος του προγράμματος που
ορίστηκε με το τέλος της σχολικής χρονιάς και το παρέδωσαν στην ομάδα εργασίας.
Το ερωτηματολόγιο που απευθυνόταν στους εκπαιδευτικούς ενισχυτικής
διδασκαλίας, είχε ως στόχο να αξιολογηθεί η επίδοση κάθε μαθητή, χωριστά.
Συγκεκριμένα, περιελάμβανε 26 ερωτήσεις που αφορούσαν την εικόνα των
μαθητών πριν και μετά το πρόγραμμα, καθώς και τη διαδικασία που
ακολουθήθηκε. Ζητήθηκε η γνώμη τους για τις συνεργασίες που δέχθηκαν, τη
συμβολή του ανιχνευτικού εργαλείου και τις βελτιώσεις που επιδέχεται το
πρόγραμμα.
Το ερωτηματολόγιο που απευθυνόταν στους εκπαιδευτικούς των τάξεων των
μαθητών που συμμετείχαν, περιελάμβανε 8 ερωτήσεις. Έδινε βαρύτητα στη
διαφορά της εικόνας που παρουσίαζε ο μαθητής πριν και μετά το πρόγραμμα, στο
ίδιο το πρόγραμμα, στις συνεργασίες που προέκυψαν, αλλά ζητούνταν και
προτάσεις τους για τη βελτίωση του προγράμματος.
Το ερωτηματολόγιο των μαθητών, είχε 7 απλές ερωτήσεις σχετικά με τη γνώμη
τους για το πρόγραμμα, για τους τομείς που βοηθήθηκαν, και για τα συναισθήματά
τους όταν έφευγαν από την τάξη.
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Συγκεκριμένα, στην έρευνα συμμετείχαν 34 δάσκαλοι των τάξεων των μαθητών που
συμμετείχαν στο πρόγραμμα και 13 εκπαιδευτικοί ενισχυτικής διδασκαλίας (4
άνδρες και 9 γυναίκες). Συμπληρώθηκαν δε 108 ερωτηματολόγια μαθητών
συνολικά. Οι μαθητές επιλέχθηκαν με βάση το συγκεκριμένο τεστ (ανιχνευτικό
εργαλείο) που αξιολόγησε την επίδοσή τους. Κανένα άλλο χαρακτηριστικό των
μαθητών δεν αποτέλεσε κριτήριο για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα και στην
έρευνα.
Για τους σκοπούς της έρευνας, όλοι οι όροι που αποτελούν την εξαρτημένη
μεταβλητή, ορίστηκαν με βάση το ανιχνευτικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε:
χαμηλή επίδοση, ένταξη, αναγνωστική αποκωδικοποίηση, γραφή, ορθογραφία,
παραγωγή γραπτού λόγου, αριθμητικές πράξεις, μαθηματική σκέψη.
Αποτελέσματα
Το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε σε δύο τομείς, στο βαθμό ένταξης των μαθητών
στην τάξη τους και στις ακαδημαϊκές περιοχές που ενισχύθηκαν. Γενικότερα,
εξετάστηκε αν οι μαθητές συμμετείχαν ευχάριστα και ενεργητικά, αν
επωφελήθηκαν από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και σε ποιους τομείς, και αν
ο ρόλος τους μέσα στην τάξη έγινε πιο λειτουργικός. Επίσης, εξετάστηκε αν υπήρχε
συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών της τάξης και του τμήματος ενισχυτικής
διδασκαλίας, πώς εκτιμάται το πρόγραμμα από τους εκπαιδευτικούς και τους
μαθητές, τι αρνητικά σημεία εντόπισαν και τι πρότειναν για την καλύτερη
λειτουργία του.
Σύμφωνα με τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών της ενισχυτικής διδασκαλίας, οι
μαθητές συμμετείχαν ευχάριστα στο τμήμα Ε.Δ. σε ποσοστό 91,7% και δε διέκριναν
κανένα πρόβλημα στη ψυχολογία τους κατά 75%. Το 10% των μαθητών πιστεύουν,
ότι εντάχθηκε πλήρως στην τάξη του και το 63,6% ότι παρουσίασε σημαντική
βελτίωση. Αναφέρθηκε βέβαια, ότι το 23% παρουσίασε μικρή βελτίωση ενώ 2,5% (3
παιδιά), δεν παρουσίασαν καμία βελτίωση. Έγινε επίσης, λεπτομερής καταγραφή
των προβλημάτων που συνάντησαν και πώς τα αντιμετώπισαν.
Η συνεργασία τους με το ΚΕΔΔΥ, με το σχολικό σύμβουλο αλλά και με τους
εκπαιδευτικούς των τάξεων ήταν άριστες, κατά απόλυτη πλειοψηφία και όλοι
δήλωσαν απερίφραστα ότι θεωρούν απαραίτητη την ύπαρξη αυτόνομου τμήματος
Ε.Δ. με αποκλειστικό εκπαιδευτικό.
Εντόπισαν πολλά θετικά στοιχεία του προγράμματος όπως την
• Στοχευμένη και συστηματική παρέμβαση
• Εξατομικευμένη διδασκαλία και το σεβασμό στο μαθησιακό πρόβλημα
• Συναισθηματική στήριξη, αύξηση αυτοπεποίθησης, προσωπική επαφή
• Αποφυγή στοχοποίησης - ανακούφιση γονέων
• Ένταξη στην τάξη, ομαδοσυνεργατική μάθηση
• Συνεργασία με γονείς και συναδέλφους
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Τα αρνητικά στοιχεία αφορούσαν τη στέρηση κάποιων μαθημάτων από τους
μαθητές που συμμετείχαν στην Ε.Δ. και αναπόφευκτα των ευκαιριών της τάξης και
τους ενδοιασμούς κάποιων γονέων. Ακόμα, αναφέρθηκαν δυσκολίες πρόσβασης
(σε άλλο κτίριο), το διαφορετικό επίπεδο μαθητών σε μια ομάδα και τέλος, η
περιστασιακή ανάγκη να αναπληρώσουν απόντες συναδέλφους. Αντίστοιχες αλλά
και πιο πρωτότυπες ήταν και οι προτάσεις για την καλύτερη λειτουργία των
τμημάτων τους.
Τις δυσκολίες των παιδιών τις απέδωσαν σε κοινωνικά αίτια, στο δίγλωσσο
περιβάλλον που μεγαλώνουν, αλλά και σε κάποια μαθησιακή δυσκολία. Τέλος,
καταγράφηκε η συμβολή του ανιχνευτικού εργαλείου στο πρόγραμμα.
Στο ίδιο πνεύμα ήταν και οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών των τάξεων των
μαθητών που συμμετείχαν. Παρατήρησαν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των
μαθητών συμμετείχε ευχάριστα και ότι οι περισσότεροι μαθητές (60,8%)
παρουσίασαν μέτρια βελτίωση στο μαθησιακό επίπεδο, στη γλώσσα, στα
μαθηματικά, στην ιστορία, στα θρησκευτικά και στη Μελέτη. Επιπλέον,
διαπίστωσαν βελτίωση
• Στην αυτοεκτίμηση και τη συμμετοχή στην τάξη
• Στην ταχύτητα επεξεργασίας δεδομένων
• Στην διάρκεια προσοχής
• Στον τρόπο οργάνωσης της σκέψης
• Στην κατάκτηση ή βελτίωση του μηχανισμού ανάγνωσης και γραφής.
Επιβεβαιώθηκε η άριστη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς της Ε.Δ. και η ανάγκη
ύπαρξης αυτόνομου τμήματος Ε.Δ. με αποκλειστικό εκπαιδευτικό γι’ αυτό. Τέλος,
εντόπισαν τα ίδια θετικά και αρνητικά στοιχεία του προγράμματος.
Οι μαθητές που παρακολούθησαν τα τμήματα της Ε.Δ. δήλωσαν ότι τους άρεσε το
πρόγραμμα σε ποσοστό 94,4% (102 από τους 108) και ότι τους βοήθησε το τμήμα
(92,6%) σε συγκεκριμένα μαθήματα. Παραδέχτηκαν ότι έφευγαν από την τάξη τους
ευχάριστα σε ποσοστό 73%, το 18% μέτρια ενώ 14,8% (16 μαθητές) ένιωθαν
άσχημα. Οι 81 από τους 108 δήλωσαν ότι θα ήθελαν να παρακολουθήσουν το
πρόγραμμα και την επόμενη χρονιά, ενώ 4 δεν ήταν σίγουροι.
Συμπεράσματα
Τα συμπεράσματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι η Ενισχυτική Διδασκαλία μπορεί
να προσφέρει σημαντικά οφέλη στους μαθητές, τόσο σε μαθησιακό όσο και σε
συναισθηματικό επίπεδο. Από τις απόψεις των εκπαιδευτικών τάξης και ενισχυτικής
διδασκαλίας, αλλά και των μαθητών προέκυψε ότι οι μαθητές συμμετείχαν
ευχάριστα στο τμήμα Ε.Δ., βελτιώθηκε η ψυχολογία τους, δε στοχοποιήθηκαν, ενώ
σημαντικός αριθμός εντάχθηκε πλήρως στην τάξη του ή παρουσίασε σημαντική
βελτίωση. Επιπλέον βελτιώθηκε η αυτοεκτίμησή τους και η συμμετοχή τους στην
τάξη και παρουσίασαν καλύτερα αποτελέσματα σε όλες τις μαθησιακές επιδόσεις
τους. Η συνεργασία των γονέων με το σχολείο υπήρξε άριστη και οι γονείς ένιωσαν
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ανακουφισμένοι με τη συστηματική βοήθεια που προσφέρθηκε στα παιδιά τους.
Στην συντριπτική τους πλειοψηφία οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν την εφαρμογή
μιας Ε.Δ. που θα γίνεται οργανωμένα, στοχευμένα, με επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών, με ουσιαστική ανίχνευση των δυσκολιών των μαθητών και με
συνεχή ανατροφοδότηση.
Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώνουμε ότι τα συμπεράσματα είναι
βιβλιογραφικά τεκμηριωμένα και συμφωνούν με τις επιστημονικές θεωρίες για την
αντισταθμιστική αγωγή και την συμπεριληπτική εκπαίδευση. Αυτό συμβαίνει διότι,
τόσο οι μελετητές του θεσμού όσο και οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί, έχουν
άμεση εμπειρία και μιλούν με επίγνωση της εκπαιδευτικής κατάστασης και των
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Όλοι συμφωνούν, όπως αναφέραμε, στην
διατήρηση του θεσμού αρκεί να τεθεί σε σωστές βάσεις. Καθώς όμως, η
επιστημονική μελέτη ανοίγει νέους δρόμους στην κοινωνία, η εκπαίδευση καλείται
και προκαλεί την κοινωνία προκειμένου να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες. Η
ετερότητα των μαθητών και οι ποικίλες ανάγκες ήταν ανέκαθεν μια πρόκληση αλλά
στη σύγχρονη κοινωνία, ακόμη περισσότερο. Οι νέες τάσεις για συμπεριληπτική
εκπαίδευση προτίθενται να αναπληρώσουν τα κενά της ενισχυτικής, παρέχοντας
ίσες ευκαιρίες μάθησης σε όλους τους μαθητές και ένα καλύτερο αύριο στην
κοινωνία.
Προτάσεις
Οι προτάσεις για την ανάγκη συνέχισης και βελτίωσης της ενισχυτικής διδασκαλίας,
όπως αυτές προέκυψαν από την πιλοτική εφαρμογή της ενισχυτικής διδασκαλίας
και από τη διερεύνηση των απόψεων όλων των άμεσα εμπλεκόμενων,
συνοψίζονται ως εξής:
• Να διατίθενται περισσότερες ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας και σε καθημερινή
βάση, καθώς διαπιστώθηκε ότι σε όλες τις περιπτώσεις, οι ώρες του εκπαιδευτικού
δεν επαρκούσαν να καλύψουν τις ανάγκες των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες.
Επίσης να υπάρχει σταθερότητα στο πρόγραμμα της ενισχυτικής και να μη
διακόπτεται αυτό λόγω άλλων αναγκών που μπορεί να προκύψουν. Σε αυτό θα
συμβάλλει σημαντικά, εάν ο εκπαιδευτικός είναι μόνιμος στο σχολείο και το ωράριό
του αφορά αποκλειστικά την ενισχυτική διδασκαλία.
• Να παρέχεται κατά προτεραιότητα σε μαθητές των Α, Β και Γ τάξεων. Με αυτό το
σκοπό κρίνεται σημαντικό σε επόμενο στάδιο να αναζητηθούν-χρησιμοποιηθούν
κατάλληλα ανιχνευτικά εργαλεία και διαδικασίες.
• Τα Τμήματα να συγκροτούνται από το σύλλογο διδασκόντων, μετά από εισήγηση
του Διευθυντή του σχολείου, στηριζόμενη στις προτάσεις των δασκάλων των
τάξεων και τη σύμφωνη γνώμη του Σχ. Συμβούλου. Να περιλαμβάνουν 2-4 μαθητές
και να λειτουργούν σε όλη τη διάρκεια του έτους ή για ορισμένο χρονικό διάστημα
(τρίμηνα), ανάλογα με τις ανάγκες και την πρόοδο των μαθητών, όπως αυτό θα
προκύπτει από τον απολογισμό του κάθε τριμήνου.
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• Το πρόγραμμα να καλύπτει 1-2 διδακτικές ώρες την ημέρα και έως 8 την
εβδομάδα για κάθε μαθητή, ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών και τη σύνθεση
των τμημάτων. Να διαμορφώνεται με τέτοιο τρόπο ώστε ο μαθητής να μη χάνει το
ίδιο μάθημα ή πολλές ώρες μαθήματος. Σε αυτό θα συνέβαλε σημαντικά η
δυνατότητα να γίνεται η ενισχυτική διδασκαλία με το τέλος της πρωινής σχολικής
ζώνης.
• Ο εκπαιδευτικός να είναι έμπειρος και να ανατροφοδοτείται τακτικά.
• Τον πρώτο μήνα, να υπάρχει κοινή παρουσία των δύο εκπαιδευτικών στην τάξη
για κάποιο διάστημα και έπειτα να λειτουργούν συμπληρωματικά. Αυτό θα
βοηθήσει ώστε ο εκπαιδευτικός της ενισχυτικής διδασκαλίας να γνωρίζει καλύτερα
το μαθητή και τη δυναμική της διδασκαλίας στην τάξη αλλά και να τεθούν
καλύτερες βάσεις συνεργασίας μεταξύ των δύο εκπαιδευτικών. Να υπάρχει
συνεργασία με τις άλλες ειδικότητες που διδάσκουν στο σχολείο.
• Να γίνεται πιο έγκαιρη, ακριβής αλλά και υποχρεωτική αξιολόγηση των
μαθητών. Να τηρείται συστηματικά ατομικός φάκελος μαθητή υπό την εποπτεία
του Σχολικού Συμβούλου, ο οποίος θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία αξιολόγησης
από τον εκπαιδευτικό της τάξης και από τον εκπαιδευτικό της ενισχυτικής, ώστε να
διασφαλίζεται η πληρέστερη ενημέρωση, να παρακολουθείται η πρόοδος του
μαθητή και να διασφαλίζεται η συνέχεια και συνέπεια στην υποστήριξή του.
• Να ενισχυθεί περισσότερο η επικοινωνία με τους γονείς με στόχο την ενημέρωση
και συνεργασία μαζί τους.
• Να επιτευχθεί, μέσω επιμορφωτικών συναντήσεων, η περαιτέρω διεύρυνση των
γνώσεων των εκπαιδευτικών, σχετικά με τη χρήση εκπαιδευτικού υλικού και
μεθόδων-τεχνικών διδασκαλίας.
• Να υπάρχει διαρκής συνεργασία δασκάλου τάξης, εκπαιδευτικών των ΚΕΔΔΥ,
δασκάλου ενισχυτικής διδασκαλίας και Σχολικού Συμβούλου.
• Να αποσαφηνισθούν προβληματισμοί π.χ. κριτήρια ένταξης σε πρόγραμμα
ενισχυτικής διδασκαλίας και λήξης, κριτήρια διαχωρισμού μαθητών που θα έπρεπε
παρακολουθούν ενισχυτική διδασκαλία ή να υποστηριχθούν στο τμήμα ένταξης.
• Να υποστηριχθεί η δυνατότητα συνεργασίας των εκπαιδευτικών
θεσμοθετημένα, π.χ. διασφάλιση κοινής ώρας για συνεργασία με την υποστήριξη
του διευθυντή.
• Επιλογή ενός σταθερού και εξοπλισμένου χώρου, καθώς και προσεκτικός
σχεδιασμός του ωρολογίου προγράμματος που να συνδυάζεται με το πρόγραμμα
της τάξης.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Για την βελτίωση και αναδιοργάνωση της Ενισχυτικής Διδασκαλίας κρίθηκε
αναγκαίο να βρεθεί ένας επιστημονικός τρόπος ανίχνευσης, ώστε συγκροτημένα,
μεθοδικά και τεκμηριωμένα να προκύψει ενισχυτική διδασκαλία που θα στηρίζεται
όχι απλά στην άποψη των δασκάλων ή και του Σχολικού Συμβούλου, αλλά θα είναι
αποτέλεσμα μιας ουσιαστικής εκτίμησης των δυσκολιών και αναγκών των μαθητών.
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Επιλέχθηκε το λογισμικό ΛΑΜΔΑ ως ένα μέσο ανίχνευσης, ώστε να επενδυθεί
επιστημονικά ο τρόπος προσέγγισης της ενισχυτικής διδασκαλίας και να γίνει με πιο
ουσιαστικό και στοχευμένο τρόπο.
Επιδιώχθηκε να δημιουργηθεί ένα μοντέλο παρεχόμενων υπηρεσιών ενίσχυσης
προς τους μαθητές, το οποίο θα περιλαμβάνει διαβαθμισμένα και σε ένα συνεχές,
όλες τις μορφές υποστήριξης των μαθητών, οι οποίοι δεν μπορούν να
ανταποκριθούν στη συνήθη διδασκαλία μέσα στην τάξη, για ποικίλους λόγους και
ανάλογα με τη βαρύτητα των δυσκολιών τους. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν
από την έρευνα εφαρμογής του συγκεκριμένου τρόπου παρέμβασης καταδεικνύουν
ότι η ενισχυτική διδασκαλία μπορεί να επιφέρει τεράστια οφέλη σε μαθητές με
μαθησιακές δυσκολίες, όταν οργανωθεί ουσιαστικά και υποστηριχθεί με συνέπεια
από την επίσημη πολιτεία αλλά και τους εκπαιδευτικούς κάθε σχολείου.
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Ένα εκπαιδευτικό «Πείρ@μα»
Δρ. Κουμπάρου Χρυσάνθη
Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Πειραιά
chkoumpar@sch.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Φιλοξενία»
που υλοποιεί επί σειρά ετών, φέτος απευθύνθηκε σε μαθητές απομακρυσμένων
Γυμνασίων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Μεταξύ των άλλων δράσεων, το
τρέχον σχολικό έτος ενέταξε στο Πρόγραμμα δικτυακή επικοινωνία μεταξύ των
μαθητών της Δυτ. Μακεδονίας που θα φιλοξενηθούν στην Αθήνα και των μαθητών
των Γυμνασίων υποδοχής στην Αττική. Έτσι, οργανώθηκε σε ένα wiki μία μεγάλη
διαδικτυακή εκπαιδευτική κοινότητα, το «Πείρ@μα». Σε αυτό το διαφορετικό
«σχολείο» συμμετέχουν 14 Γυμνάσια της Δυτ. Μακεδονίας και 8 Γυμνάσια της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά με εγγεγραμμένους χρήστες 750 μαθητές και
εκπαιδευτικούς. Σκοπός του πειράματος είναι η αλληλεπίδραση των μαθητών με
βάση τις δημοκρατικές αξίες.
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Φιλοξενία»
που υλοποιεί επί σειρά ετών, φέτος απευθύνθηκε σε μαθητές απομακρυσμένων
Γυμνασίων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας174. Μεταξύ των άλλων
προβλεπομένων δράσεων, το τρέχον σχολικό έτος ενέταξε στο Πρόγραμμα δικτυακή
επικοινωνία μεταξύ των μαθητών της Δυτικής Μακεδονίας που θα φιλοξενηθούν
στην Αθήνα από το Ίδρυμα και των μαθητών των Γυμνασίων υποδοχής στην
Αττική175. Έτσι, οργανώθηκε σε ένα wiki176 (μία μεγάλη διαδικτυακή εκπαιδευτική
κοινότητα, το «Πείρ@μα» (http://pire.pbworks.com/w/page/86797051/FrontPage).
Σε αυτό το ψηφιακό «σχολείο» συμμετέχουν δεκατέσσερα Γυμνάσια της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας177 και οχτώ Γυμνάσια της
174

Βλ. επιστολή του Γ.Γ. του Ιδρύματος της Βουλής, κ. Π. Σούρλα, προς τον Γ.Γ. του ΥΠΑΙΘ, κ. Α.
Κυριαζή, με Α.Π. 2391/2-10-2014 και θέμα «Πρόγραμμα Φιλοξενίας απομακρυσμένων Γυμνασίων
περιφερείας Δυτικής Μακεδονίας». Εκ μέρους του Ιδρύματος της Βουλής, υπεύθυνος του
συγκεκριμένου εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι ο κ. Α. Καζάκος.
175
Βλ. επιστολή του Γ.Γ. του Ιδρύματος της Βουλής, κ. Π. Σούρλα, προς τη Διευθύντρια Διεύθυνσης
Δ.Ε. Πειραιά, κα Ευδ. Μανδαλή, με Α.Π. 2392/2-10-2014 και θέμα «Πρόγραμμα διαδικτυακής
επικοινωνίας μαθητών Γυμνασίων στο πλαίσιο του Προγράμματος Φιλοξενίας του Ιδρύματος της
Βουλής των Ελλήνων».
176
Διαχειρίστριες του wiki είναι οι καθηγήτριες Έλ. Καραγιαννοπούλου, ειδικότητας ΠΕ20, Μ.
Ανδρομιδά ειδικότητας ΠΕ02 και Χρ. Κουμπάρου, ειδικότητας ΠΕ02, επιμορφώτρια ΤΠΕ Β΄ επιπέδου,
Σχολική Σύμβουλος, η οποία ορίστηκε και Παιδαγωγικά υπεύθυνη του Προγράμματος διαδικτυακής
επικοινωνίας των είκοσι δύο Γυμνασίων.
177
Πρόκειται για τα εξής σχολεία: 1) Γυμνάσιο Δεσκάτης Γρεβενών, 2) Γυμνάσιο Καρπερού Γρεβενών,
3) Γυμνάσιο Παλαιοχωρίου Γρεβενών, 4) Γυμνάσιο Νεστορίου Καστοριάς, 5) Γυμνάσιο Οινόης
Καστοριάς, 6) Γυμνάσιο Κορησού Καστοριάς, 7) Γυμνάσιο Βογατσικού Καστοριάς, 8) Γυμνάσιο
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Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά178 με εγγεγραμμένους χρήστες 750 μαθητές
και εκπαιδευτικούς. Σκοπός του «Πειρ@ματος» είναι η αλληλεπίδραση των
μαθητών, η διεύρυνση των νοητικών και συναισθηματικών οριζόντων τους, η
εξοικείωσή τους με τη διαφορετικότητα και η καλλιέργεια βασικών δημοκρατικών
αξιών.
Είναι προφανές ότι το όλο καινοτόμο εγχείρημα της τόσο διευρυμένης διασχολικής
επικοινωνίας είναι προσανατολισμένο προς την κατεύθυνση ενός διαφορετικού
«σχολείου», απομακρυσμένου από τις μορφές της τυπικής εκπαίδευσης. Συνάμα,
πρόκειται και για έναν πειραματισμό, από τη φύση του ρηξικέλευθο (εξ ου και το
όνομα της ψηφιακής πλατφόρμας «Πείρ@μα»). Βέβαια, σε θεωρητικό επίπεδο, η
χρήση των κοινωνικών δικτύων σε εκπαιδευτικό πλαίσιο θεωρείται ως δυνητικά
ισχυρή ιδέα, επειδή οι μαθητές αφιερώνουν πολύ χρόνο στις δραστηριότητες
δικτύωσης. Παράλληλα, η ψηφιακή εποχή Web 2.0 έχει ήδη αναδείξει και
υποστηρίζει καινούργιες μορφές πολιτισμού και μάθησης. Σύμφωνα μάλιστα με
επίσημες μελέτες, τα κοινωνικά δίκτυα συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην
αλληλεπίδραση, τη συνεργασία, την ενεργό συμμετοχή, την ενημέρωση, την
κατανομή των πόρων και την υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
Επιπλέον, οι θεωρητικές παραδοχές των σύγχρονων θεωριών και μοντέλων
μάθησης (κοινωνιοπολιτισμικές θεωρίες, εμπλαισιωμένη μάθηση) κατατείνουν ότι
η μάθηση είναι αποτέλεσμα της συμμετοχής σε κοινωνικές ομάδες. Επιπρόσθετα, η
παραγωγή, η κατανόηση και η επεξεργασία λόγου με την αξιοποίηση ποικίλων
σημειωτικών πόρων καθίσταται αναγκαία, λόγω της νέας επικοινωνιακής
πραγματικότητας.
Το ερώτημα, λοιπόν, μα και το «στοίχημα» που ετέθη είναι αν μπορούν στην πράξη
όλα αυτά τα σχολεία με την τόσο μεγάλη γεωγραφική απόσταση και την έντονη
κοινωνικοπολιτιστική διαφοροποίηση να συνεργαστούν αποτελεσματικά στο
πλαίσιο ενός wiki179. Οι απαιτήσεις του εγχειρήματος μα και οι προβληματισμοί
υπήρξαν πολλαπλοί.
Πενταβρύσου Καστοριάς, 9) Γυμνάσιο Λιβαδερού και παράρτημα Τρανόβαλτου Κοζάνης, 10)
Γυμνάσιο Νεάπολης Κοζάνης, 11) Γυμνάσιο Βεύης Φλώρινας, 12) Γυμνάσιο Μελίτης Φλώρινας, 13)
Γυμνάσιο Λέχοβου Φλώρινας και 14) Γυμνάσιο Αετού Φλώρινας.
178
Τα Γυμνάσια που ορίστηκαν είναι τα παρακάτω: Π.Π. Ιωνιδείου (το οποίο είχε ήδη σχετική
ο
πιλοτική εμπειρία με υπεύθυνη καθηγήτρια την Μ. Ανδρομιδά, Φιλόλογο), Νέου Φαλήρου, 2
ο
ο
ο
ο
ο
Καλλίπολης, 1 Αγ. Ι. Ρέντη, 3 Αγ. Ι. Ρέντη, 3 Νίκαιας, 5 Νίκαιας και 7 Νίκαιας. Βλ. έγγραφο της
Σχολικής Συμβούλου Φιλολόγων Πειραιά, Χρ. Κουμπάρου, προς τη Διευθύντρια Διεύθυνσης Δ.Ε.
Πειραιά, κα Ευδ. Μανδαλή, με Α.Π. 900/15-10-2014 και θέμα «Πρόγραμμα Βουλής Φιλοξενία και
Πρόγραμμα Διαδικτυακής επικοινωνίας Γυμνασίων».
179
Ένα wiki είναι μία ιστοσελίδα, μια «πλαστική» πλατφόρμα, που επιτρέπει στους χρήστες της να
προσθέσουν, να αφαιρέσουν ή να επεξεργαστούν το περιεχόμενό της, πολύ γρήγορα και εύκολα. Η
λέξη wiki ερμηνεύεται μερικές φορές ως ακρώνυμο για το "What I know is" /«Αυτό που εγώ ξέρω
είναι». Είναι μια χαρακτηριστική φράση για τον τρόπο λειτουργίας του. Η δυνατότητα επικοινωνίας
χωρίς χρονικά ή και γεωγραφικά όρια, η δυνατότητα διαμοίρασης και συνεργατικής επεξεργασίας
υλικού (με ή χωρίς ελεγχόμενη πρόσβαση), η δυνατότητα σχεδίασης και πραγματοποίησης
συνεργατικών εργασιών κ.ά. προσδίδουν στα wikis μία ανοιχτή δομή, επιτρέποντας σε οποιονδήποτε
χρήστη να συμβάλλει στην ταυτόχρονη δημιουργία ή τροποποίηση του συλλογικού περιεχομένου
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Ο σχεδιασμός του πλαισίου μέσα στο οποίο θα αναπτυχθούν οι δραστηριότητες της
ψηφιακής μας κοινότητας με κύρια πηγή τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των
μαθητών και μαθητριών μας, η οργάνωση του περιβάλλοντος μάθησης, ώστε να
υποστηρίζει την αυτονομία της συμμετοχής και την αλληλεπίδραση, η διερεύνηση
των τρόπων πρόκλησης για τη δέσμευση με το έργο, η προετοιμασία για τους
τρόπους οργάνωσης της συνεργασίας, η διαδικασία ανατροφοδότησης και
αξιολόγησης σε κάθε φάση του έργου, τα οφέλη τόσο για τους μαθητές/τριες όσο
και για εμάς τους εκπαιδευτικούς ήταν κάποια από τα θέματα που μας
απασχόλησαν έντονα.
Χωρίς να υπάρχει ικανοποιητικός χρόνος για να απαντηθούν όλα αυτά, το wiki
άρχισε να τρέχει. Και οι ρυθμοί του είναι πράγματι ιλιγγιώδεις. Μέχρι τώρα έχουν
ανοιχτεί περίπου 100 σελίδες για κοινές δραστηριότητες180. Πολλές από αυτές τις
σελίδες ανοίχτηκαν, προς μεγάλη μας έκπληξη, από τους ίδιους τους μαθητές και
μαθήτριες. Η θεματολογία τους ποικίλλει και αποτυπώνει εναργέστατα την
ποικιλομορφία των μελών του ψηφιακού μας σχολείου. Ο επισκέπτης του
«Πειρ@ματος» γνωρίζει ένα-ένα τα συνεργαζόμενα σχολεία και τον περιβάλλοντα
χώρο τους, μέσα από τις αναρτημένες φωτογραφίες τους. Πληροφορείται για τις
διά ζώσης συναντήσεις των σχολείων του Πειραιά, της Νίκαιας και του Ρέντη με τα
σχολεία της Φλώρινας, της Κοζάνης, της Καστοριάς και των Γρεβενών και για τις
κοινές διά ζώσης ποιοτικές δραστηριότητες που ανέπτυξαν τα σχολεία της Δ/θμιας
Εκπαίδευσης Πειραιά. Παρακολουθεί τα παιδιά να ανταλλάσουν πληροφορίες,
απόψεις και προβληματισμούς για θέματα της σχολικής, πολιτιστικής και
κοινωνικής ζωής. Διαβάζει σελίδες με κάθε είδους αναρτημένο υλικό για την
Αστρονομία, τα ήθη και έθιμα μας, την Τέχνη, τα ταξίδια, το φυσικό περιβάλλον, τις
μετεωρολογικές συνθήκες, τη γλώσσα των εφήβων, τα ιδιώματα, το διαδίκτυο, τα
Αρχαία Ελληνικά, τη ζωή στο σχολείο, τη διαφορετικότητα, την ισότητα των φύλων,
την έννοια της ευτυχίας, τη Μουσική, τον ελεύθερο χρόνο, τα πνευματικά παιγνίδια,
την ποίηση, τη γιορτή της 14ης Φεβρουαρίου μέσα από την Τέχνη κ.ά. Ακόμα, γελάει
με τις φωτογραφίες των μασκαράδων-μαθητών μας για το διαγωνισμό της
αποκριάτικης στολής. Απορεί με την ευρηματικότητά τους, καθώς σκαρώνουν
συνεργατικά μία ιστορία. Εκπλήσσεται με τις προτάσεις των παιδιών για το πώς θα
ήθελαν το σχολείο και τον κόσμο, ποιο νέο μάθημα επιθυμούν, τι ζητούν από τον
Άγιο Βασίλη, πώς βλέπουν τον εαυτό τους και γιατί θέλουν να είναι ελεύθερα να
κάνουν… λάθη. Ο επισκέπτης, επομένως, περιδιαβαίνοντας όλες αυτές τις σελίδες
του wiki, γίνεται κοινωνός των ονείρων των παιδιών και του τρόπου σκέψης τους.

τους. Επιμελητές/διαχειριστές αναλαμβάνουν συνήθως τον έλεγχο του περιεχομένου και την
αποτροπή δημοσιευμάτων που δεν αρμόζουν σε κανόνες που έχουν οριστεί.
180
Οι ακριβείς διαδικασίες θα ανακοινωθούν, αφού το «Πείρ@μα» ολοκληρώσει τον κύκλο του.
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Πίσω από όλα αυτά βρίσκεται μία πολυπληθής ομάδα εκπαιδευτικών181,
αποτελούμενη από όλες σχεδόν τις ειδικότητες, η οποία ακούραστη παρακολουθεί,
καθοδηγεί, συντονίζει και ενισχύει την αλληλεπίδραση μέσα από όλες αυτές τις
διαδρομές του wiki. Ταυτόχρονα, διαπιστώνει ότι πράγματι η μάθηση δεν είναι
παρά η νοητική αναδιοργάνωση της εμπειρίας και η ένταξή της σε προϋπάρχοντα
σχήματα γνώσης. Έτσι, βοηθάει τους μαθητές να γεφυρώσουν το χάσμα ανάμεσα
στις άτυπες και τις τυπικές γνώσεις τους, προσφέροντάς τους πολλαπλές
αναπαραστάσεις της γνώσης. Οργανώνει στην ψηφιακή μας κοινότητα το «πλαίσιο
στήριξης», το γνωστικό επίπεδο της οποίας διαμορφώνεται βήμα-βήμα από τα
στηρίγματα των ιδιαίτερων γνώσεων του κάθε μέλους. Υποστηρίζει και καθοδηγεί
τους μαθητές κατά τη μετάβασή τους από το ήδη γνωστό σε αυτό που πρέπει να
μάθουν και μεριμνά για την εμπλοκή τους σε διαφοροποιημένες δραστηριότητες,
σύμφωνες με τη «ζώνη της επικείμενης ανάπτυξής τους182». Ενθαρρύνει τα παιδιά,
χωρίς να υποδεικνύει «σωστές» απαντήσεις. Επιδιώκει την κινητοποίησή τους
επινοώντας αυθεντικές επικοινωνιακές περιστάσεις που τα οδηγούν τελικά στην
παραγωγή λόγου και στη διατύπωση δικών τους συμπερασμάτων. Παρατηρεί τους
μαθητές να μεταμορφώνονται σταδιακά: από παθητικοί και δειλοί θεατές γίνονται
ενεργοί μέτοχοι στην παραγωγή και την ανάρτηση της πληροφορίας και της γνώσης,
μετουσιώνοντας τη διαφορετική οπτική τους σε κοινό βίωμα.
Όπως είναι φανερό, το «Πείρ@μά» μας είναι ένας ζωντανός οργανισμός, που
αναπτύσσεται, εξελίσσεται και διαμορφώνεται καθημερινά. Η φύση του wiki και η
δυναμική των χρηστών του το επιτρέπει. Οι εργασίες του ολοκληρώνονται με το
κλείσιμο της σχολικής χρονιάς, τον Ιούνιο του 2015, οπότε η πλήρης περιγραφή των
διαδικασιών, του σκοπού, των στόχων και τα οριστικά μας συμπεράσματα θα
ανακοινωθούν στη συνέχεια, σε ημερίδα που θα διοργανώσει το Ίδρυμα της
Βουλής. Είναι πάντως γεγονός πως το πείραμά μας αποδεικνύει έμπρακτα ότι η
μάθηση προϋποθέτει δραστηριότητες αναπόσπαστα συνδεδεμένες με το ευρύτερο
πλαίσιο και την κουλτούρα στην οποία συντελούνται. Επομένως, η μάθηση, ως
κοινωνικό φαινόμενο και φυσική συνέπεια της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και της
συνεργασίας των μελών στο πλαίσιο μιας εκπαιδευτικής κοινότητας, συνδράμει
στην αλλαγή ταυτότητας των μαθητών και μαθητριών. Ακόμα, είναι γεγονός ότι στο
πλαίσιο της ψηφιακής μας κοινότητας η διεύρυνση των νοητικών και
συναισθηματικών οριζόντων των εφήβων, η εξοικείωσή τους με τη διαφορετικότητα
και η καλλιέργεια βασικών δημοκρατικών αξιών έχει ήδη επιτευχθεί. Επίσης, δεν θα

181

Οι εγγεγραμμένοι εκπαιδευτικοί από όλα τα σχολεία είναι περίπου εβδομήντα, εκ των οποίων οι
δραστηριοποιημένοι περίπου σαράντα. Σημειωτέον ότι η συμμετοχή όλων των μελών είναι απόλυτα
εθελοντική, χωρίς να υφίσταται κανένα από τα συνήθη «κίνητρα».
182
Έτσι ορίζεται η περιοχή του γνωστικού επιπέδου το οποίο μπορεί να δημιουργήσει ο
εκπαιδευόμενος, αν βοηθηθεί κατάλληλα. Είναι μία ανεξερεύνητη περιοχή του εσωτερικού
δυναμικού του μαθητευόμενου, η οποία βρίσκεται σε μια εν δυνάμει λανθάνουσα κατάσταση
εξέλιξης.
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πρέπει να μας διαφύγει ότι με αφετηρία το «Πείρ@μα» δημιουργούνται και
ενδυναμώνονται εξαιρετικές σχέσεις μεταξύ σχολείων εκπαιδευτικών και παιδιών.
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Εκπαιδευτική πολιτική προς αναζήτηση μιας σύγχρονης οικουμενικής
ανθρωπιστικής παιδείας
Κοψιδά-Βρεττού Παρασκευή
Διδάκτωρ Φιλολογίας, π. Σχ. Σύμβουλος Φιλολόγων Λευκάδας
kopsidav@yahoo.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τα ερωτήματα που σήμερα τίθενται προκειμένου για τη χάραξη μιας σύγχρονης
εκπαιδευτικής πολιτικής - με δεδομένη την «Κοινωνία της Πληροφορίας» και τις
παγκοσμιοποιημένες εμπειρίες του σύγχρονου ανθρώπου - αφορούν τον κεντρικό
προσανατολισμό της εκπαίδευσης: τη σχέση ανθρώπου και τεχνολογίας, τις μεταξύ
τους εξισορροπήσεις μέσω της καλλιέργειας νέων (;) αξιών. Από πού, ωστόσο,
μπορεί να αντλήσει αξίες η σύγχρονη εκπαίδευση των παγκοσμιοποιημένων
εμπειριών; Παράγει η τεχνολογία αξίες; Ποια μπορεί να είναι η συμβολή των
κλασικών ανθρωπιστικών αξιών στην ανάπτυξη ενός ανθρωποκεντρικού
εκπαιδευτικού συστήματος και στην αποφυγή του κινδύνου υπόταξης του
ανθρώπου στην τεχνοκρατική δομή των κοινωνιών που κατασκευάζει; Η παρούσα
εργασία επιχειρεί να θέσει τα συναφή ζητήματα και να δώσει βασικές
κατευθύνσεις.
Εισαγωγή - Προβληματική
Στην πρόσφατη σχετικά έκθεση του ΟΟΣΑ183, με βάση την οποία επιχειρήθηκαν οι
τελευταίες μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση εν μέσω της δραματικής οικονομικής
κρίσης που πλήττει τη χώρα μας, αναγράφονται στο γενικό πλαίσιο της
μεταρρύθμισης δύο επισημάνσεις εξαιρετικής σημασίας για την υπεύθυνη και
σύστοιχη προς την παράδοση και την πολιτισμική φυσιογνωμία του τόπου,
οριοθέτηση μιας εκπαιδευτικής πολιτικής. Η πρώτη επισήμανση - που αφορά τους
κοινωνικούς και πολιτισμικούς παράγοντες που συνδέονται με την εκπαιδευτική
μεταρρύθμιση -, είναι το ισχυρό αίτημα παιδείας, «ο υψηλός ατομικός και
οικογενειακός βαθμός αφοσίωσης στην εκπαίδευση». Η δεύτερη επισήμανση
αναφέρεται στην «περηφάνια για την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό,
όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στις συγκριτικά παραδοσιακές απόψεις αναφορικά με
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών». Ανάμεσα σε πολλές ακόμα παρατηρήσεις,
που θα αξιοποιηθούν για τα ποσοτικά μεγέθη της μεταρρύθμισης στο χώρο της
ελληνικής εκπαίδευσης - και όχι πάντα με γνώμονα την αντιμετώπιση ποιοτικών της
183

Πρόκειται για την Έκθεση του ΟΟΣΑ (2011) με τίτλο: Καλύτερες επιδόσεις και επιτυχείς
μεταρρυθμίσεις στην Εκπαίδευση. Προτάσεις για την εκπαιδευτική πολιτική στην Ελλάδα. Πρόεδρος
της ομάδας σχεδιασμού ήταν ο Αims MacGuiness από το Εθνικό Κέντρο Συστημάτων Διαχείρισης
Ανώτερης Εκπαίδευσης Boulder Κολοράντο των ΗΠΑ. Από την ελληνική πλευρά συμμετείχαν ο
Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου, καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ο Πάνος Τσακίρογλου,
καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
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παραμέτρων ή λειτουργικών της αρρυθμιών - οι παραπάνω βασικές επισημάνσεις
συνιστούν καθοριστική αφετηρία για τον σχεδιασμό μιας εκπαιδευτικής πολιτικής
στη χώρα μας. Η αγνόησή τους ισοδυναμεί με την παράκαμψη μιας
ανθρωπολογικής, θα λέγαμε, παραμέτρου που επηρεάζει τόσο τα ποσοτικά όσο και
τα ποιοτικά-πολιτισμικά χαρακτηριστικά της ελληνικής θεσμικής εκπαίδευσης και
της συνολικής παιδείας. Άλλωστε εισαγωγικά διατυπώνεται από τους συντάκτες της
έκθεσης η άποψη ότι: «Η επιτυχής αλλαγή ενός εκπαιδευτικού συστήματος πρέπει
να λαμβάνει υπόψη την ιστορία, τον πολιτισμό και το πλαίσιο χάραξης πολιτικής
της χώρας».184
Κυρίως Σώμα
Στο επιλογικό, περίπου, αναστοχαστικό βιβλίο της, με τίτλο: Ο θησαυρός των
λησμονημένων γνώσεων185, η μεγάλη Γαλλίδα Ελληνίστρια Jacqueline de Romilly,
υπογραμμίζει τη μονόπλευρη κριτική που ασκείται στις δυσλειτουργίες και τις
ανεπάρκειες των σύγχρονων εκπαιδευτικών συστημάτων, και που εστιάζει σε
εξωτερικά χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης, όπως είναι τα υλικά, η εκπαιδευτική
τεχνολογία, τα προγράμματα σπουδών, οι υποδομές, τα ωράρια, οι αμοιβές και
άλλα οικονομικής ή διοικητικής τάξεως μεγέθη. «Όλα αυτά έχουν βέβαια σημασία»,
θα πει, «αλλά μας απομακρύνουν από τη διδασκαλία που πρέπει να είναι η
διαμόρφωση του χαρακτήρα και από τα μέσα που πρέπει να κινητοποιήσουμε για
την πραγμάτωσή της, όπως και από τους κανόνες και τις μεθόδους που θα είναι
ικανοί να μας βοηθήσουν να φτάσουμε εκεί. Όλα αυτά μας απομακρύνουν επίσης
από τους ψυχικούς μηχανισμούς, στους οποίους βασίζεται ο εμπλουτισμός του
πνεύματος». (De Romilly, J. 2000, 17)
Και η Aμερικανίδα Martha C. Nussbaum186 θα διασυνδέσει την έκπτωση των
ανθρωπιστικών σπουδών ανά τον κόσμο με την έκπτωση της δημοκρατίας, καθώς
παρατηρεί τον προσανατολισμό των εκπαιδευτικών συστημάτων προς την αγορά
και τις οικονομικές αξίες, σε βάρος των ανθρωπιστικών αξιών και των τεχνών:
«…μέσα στη δίψα τους να αυξήσουν τα κέρδη των χωρών τους, τα κράτη και τα
εκπαιδευτικά τους συστήματα ανενδοίαστα απορρίπτουν δεξιότητες που
χρειάζονται για να διατηρηθούν ζωντανές οι δημοκρατίες. Εάν συνεχιστεί αυτή η
τάση, χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο σύντομα θα αρχίσουν να παράγουν γενιές από
χρήσιμες μηχανές αντί για ολοκληρωμένους πολίτες που μπορούν να σκέφτονται
για τον εαυτό τους, να ασκούν κριτική στην παράδοση και να αντιλαμβάνονται τη
σημασία των δοκιμασιών και των επιτευγμάτων των άλλων ανθρώπων. Το μέλλον
των δημοκρατιών ανά τον κόσμο διακυβεύεται». (Nussbaum, M.C.2013, 34).

184

Η εισαγωγική παράγραφος στο «Πλαίσιο Μεταρρύθμισης», ό.π., σ.12.
Βλ. De Romilly, J. (2000). O θησαυρός των λησμονημένων γνώσεων. Αθήνα, Το Άστυ, 17.
186
Kαθηγήτρια Δικαίου και Ηθικής στην έδρα Ernst Freund Distinguished Service στο Τμήμα
Φιλοσοφίας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Σικάγο. Bλ. Nussbaum, M.C. (2013). Όχι για
το κέρδος. Οι ανθρωπιστικές σπουδές προάγουν τη Δημοκρατία. Αθήνα, Κριτική.
185
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Υπάρχει βέβαια εδώ μια μεγάλη διάσταση ανάμεσα στην παιδαγωγική ποιότητα και
την ανώτερη θέαση του εκπαιδευτικού-διδακτικού έργου σε συνάφεια με το έργο
της διανοητικής, συναισθηματικής και ηθικής διάπλασης του ανθρώπου - όπως το
προσδιορίζουν οι στοχαζόμενοι πάνω σε θέματα εκπαίδευσης-, και σε μια σύγχρονη
πραγματιστική εκπαιδευτική διαδικασία που υπόκειται και ενδίδει στις πιέσεις
εμπράγματων σχέσεων και μεγεθών, όπως είναι η αγορά, η τεχνολογία, η
παραγωγή κ.λ.π.
Αναμφισβήτητα, η εκπαίδευση οφείλει να παρακολουθεί την κοινωνία - τις
ανάγκες, τις δυνατότητες, τις προσδοκίες, τις αξίες της. Και μια εκπαιδευτική
πολιτική να εγκύπτει με γνώση και ευαισθησία στον συνολικό ρυθμό της κοινωνίας
και να δημιουργεί ανάμεσα στην κοινωνία και την εκπαίδευση τον αναγκαίο μεταξύ
τους διανοητικό, ψυχικό και συναισθηματικό συντονισμό. Aλλά και σε κάθε
περίπτωση, η εκπαίδευση δεν μπορεί να καταστεί υποτελής στις ουδέτερες ή
απαθείς επιταγές ενός εξαντικειμενισμένου κόσμου εξωτερικών επιταγών και
ένυλων αναγκών. Η εκπαίδευση βρίσκεται - και πρέπει να βρίσκεται - σε μια
διαλεκτική αλληλεπιδράσεων με το κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον και να
κρατά για τον εαυτό της το οραματικό στοιχείο αναμόρφωσης του κόσμου. Ίσως σε
μια πραγματιστική θεώρηση των αντικειμενικών μεγεθών και της μηχανιστικής
ανάγνωσης των εκπαιδευτικών αναγκών, η έννοια αυτή ηχεί ουτοπική και
ενδεχομένως έξω από την εκτεχνικευμένη λογική παραγωγής και διάδοσης της
πληροφορίας και ακαριαίας αξιοποίησής της σε κάθε πεδίο κοινωνικής
δραστηριοποίησης. Και αυτό συμβαίνει στην αρχή περιόδων μετάβασης, όταν η
φαινομένη υπεροπλία της επιστήμης και της τεχνογνωσίας επισκιάζει ή και αφανίζει
τις φιλοσοφικές ορίζουσες του «νοήματος».
Οι επισημάνσεις του ΟΟΣΑ - στις οποίες παραπάνω αναφερθήκαμε - σχετικά με την
πρόσληψη της ιστορίας και του πολιτισμού στη χώρα μας αλλά και το γενικευμένο
αίτημα παιδείας, είναι δυνατόν να έχουν πολλαπλές αναγνώσεις και αντίστοιχες
ερμηνείες ως προς την αναμόρφωση των δομικών στοιχείων της εκπαίδευσης, τη
σύνταξη των προγραμμάτων σπουδών και την άσκηση μιας αναθεωρημένης
εκπαιδευτικής πολιτικής. Είναι όμως μια εκβιαστική χειρονομία η παραμόρφωση ή
η παράκαμψή τους καθώς φαίνεται σε μια μακρά παράδοση να προσδιορίζουν
φιλοσοφικά περιεχόμενα και ανάγκες της ελληνικής εκπαίδευσης που εκπορεύονται
από τις ψυχικές, διανοητικές και ηθικές διαστάσεις της ατομικής και κοινωνικής
ζωής.
Καθίσταται λοιπόν φανερό ότι η παράδοση αυτή βρίσκεται σήμερα σε μιαν οξεία
αντίθεση και συνακόλουθα σε απηνή ανταγωνισμό με τις ραγδαίες ανακατατάξεις
που επιφέρει η τυπολογική μεταβολή της κοινωνίας, με την ανάδυση και κατίσχυση
της «κοινωνίας της γνώσης και της μάθησης»187 και την ανοίκεια εμπλοκή του
187

Η εμφάνιση των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας-πολυμέσα, τηλεματικά δίκτυα-διαδίκτυο κ.λ.π.
συνιστά μια επανάσταση και στο χώρο της εκπαίδευσης, καθώς η ροή της πληροφορίας γίνεται με
ταχύτατο ρυθμό και μικρό κόστος και θεαματικά έρχεται να επισκιάσει παραδοσιακούς τρόπους και
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ατόμου σε διεργασίες παγκοσμιοποιημένων εμπειριών μέσω της τεχνοεπιστήμης.188 Προηγούμενες εμπειρίες της ανθρωπότητας: η σχέση της με τα όρια
του χρόνου και του τόπου και η καταλυτικότερη: η σχέση της ψυχικής ισορροπίας
του ατόμου με τη λειτουργία των ορίων φαίνεται να περνούν σε έναν βίαιο
στρόβιλο ρυθμών ανοίκειων και προς τις βιολογικές λειτουργίες. Οι έννοιες όρια και
μέτρο - τόσο σταθμισμένες φιλοσοφικά και παιδαγωγικά - βρίσκονται σε πλήρη
ανακολουθία
με την παγκοσμιοποιημένη
«λογική»
της σύγχρονης
μεταβιομηχανικής πραγματικότητας. Εδώ συντελείται και η μεγαλύτερη ίσως και
περισσότερο δόλια - γιατί ενεργεί με στρατηγικές ευφυέστερες - άσκηση μιας
πρωτόγνωρης βιαιότητας189 σε βάρος του ατόμου: ψυχικής, πνευματικής,
διανοητικής - εν ολίγοις βιολογικής. Οι ταχύτατοι ρυθμοί μεταβολής δεν επιτρέπουν
στο άτομο την προσαρμογή και τον εγκλιματισμό του στην εκάστοτε νέα
πραγματικότητα με αποτέλεσμα να εντείνουν - μέχρις εξόντωσης - το άγχος του και
να το περιελίσσουν σε στρεσογόνες συνθήκες που καθιστούν ευάλωτο τον ψυχισμό
του. Επιπλέον, καθιστούν προβληματική και δυσδιάγνωστη κάθε μελλοντική
συνθήκη, τη στιγμή μάλιστα που έχει δοθεί ήδη από τη δεκαετία του 1970 μεγάλη
έμφαση στο περιεχόμενο και την υφή των αναλυτικών προγραμμάτων που θα
μπορούν να υποβοηθούν τους μαθητές ώστε ενοποιώντας το χρόνο - παρελθόν,
παρόν, μέλλον -, να ασκούν μεγαλύτερο έλεγχο στο παρόν τους, κατανοώντας το
παρελθόν και προσβλέποντας στο μέλλον (Φλουρής, Γ.Σ. 1983, 235). Ο
προσανατολισμός της εκπαίδευσης στο μέλλον190 , εμφανίζεται σύστοιχος και με τις
ψυχικές ανάγκες του ατόμου, την αγωνία του να αποκωδικοποιήσει το μέλλον και
να βαδίσει με κάποια βεβαιότητα τους δρόμους του, γεγονός που θα επηρεάσει τα
αισθήματα και τις στάσεις του. Ενώ ερευνητικά τεκμηριώθηκε η σχέση ανάμεσα
στον ενεργό προσανατολισμό του μαθητή προς το μέλλον και το επίπεδο
αυτοεκτίμησης191 και κοινωνικής του ευθύνης (Φλουρής, Γ.Σ. 1983, 238). Πολλοί
παιδαγωγοί του μέλλοντος πίστεψαν ότι η καινούρια εποχή θα επιφέρει μεταβολές
στο νόημα και στις αντιλήψεις για τη ζωή, ότι οι άνθρωποι θα ανακαλύψουν νέους
δομές διακίνησης της γνώσης, κι ακόμα μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας, και φυσικά το ρόλο του
εκπαιδευτικού. Υπάρχει ωστόσο ο κίνδυνος δημιουργίας νέων ρηγμάτων και νέων ανισορροπιών.
Βλ. Unesco (1996).Εκπαίδευση - Ο θησαυρός που κρύβει μέσα της. Αθήνα, Gutenberg, 92-93. Επίσης,
Ενιαίο Λύκειο-Εμπειρίες και προοπτικές (1998). Αθήνα, ΥΠΕΠΘ-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 12-14.
188
Βλ. Γκίντενς Ά. (2001). Ο κόσμος των ραγδαίων αλλαγών-Πώς επιδρά η παγκοσμιοποίηση στη ζωή
μας. Αθήνα, Μεταίχμιο, 39-55 και Ενιαίο Λύκειο-Εμπειρίες και προοπτικές (1998). Αθήνα, ΥΠΕΠΘΠαιδαγωγικό Ινστιτούτο, 18-22.
ο
189
Κοψιδά-Βρεττού Π. (2003). Η εκπαίδευση στον 21 αιώνα-To aίτημα αναζήτησης ενός καθολικού
πνευματικού ιδεώδους. Λευκάδα. Typo Center, 11-12.
190
Το ερώτημα που τίθεται για το αναλυτικό πρόγραμμα μιας εκπαίδευσης προσανατολισμένης στο
μέλλον, είναι: ποιες γνώσεις, αξίες, δεξιότητες και ικανότητες θα πρέπει να ενσωματωθούν στα
προγράμματα σπουδών ώστε να προετοιμάσουν τους μαθητές για τον κόσμο του μέλλοντος; (Βλ.
Φλουρής, Γ.Σ. (1983). Αναλυτικά προγράμματα για μια νέα εποχή στην εκπαίδευση. Αθήνα.
Γρηγόρης, 234).
191
Βλ. ΜcClellan, J. (1975). “What is a Futurist”. Future Information Interchange News Letter. Vol.3.
No 4, 1-6. Επίσης, βλ. Φλουρής, Γ.Σ. (1983). Αναλυτικά προγράμματα για μια νέα εποχή στην
εκπαίδευση. Αθήνα. Γρηγόρης, 238-240).
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τρόπους επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης και θ’ αναπτύξουν τις ανθρώπινες
ικανότητες τους μέσα σε περιβάλλοντα δημιουργικότητας, χαράς, αποδοχής και
αγάπης.192
Από τη διατύπωση αυτών των πρώιμων για την καινούρια εποχή παιδαγωγικών
θεωρήσεων, έχουν παρέλθει αρκετές δεκαετίες, και ό,τι αποτελούσε τότε πρόγνωση
του μέλλοντος έχει καταστεί σήμερα παρόν. Πρωτόγνωρες εμπειρίες τεχνολογικές,
κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές (Καζαμίας, Α.Μ. 2008,433 κ.ε.), μεταβάλλουν το
εκπαιδευτικό τοπίο,193 καθώς αναγκάζουν στην εγκατάλειψη βεβαιοτήτων και
κωδίκων προγενέστερων εποχών, όπως και στην εγκατάλειψη καθολικών αξιών: με
την αντίληψη ότι η καινούρια εποχή παράγει τις δικές της αξίες συμβατές με τις
δυνατότητες και τον προσανατολισμό της και εγκλιματιζόμενες στις ιδιαιτερότητες
της τοπικότητας.194
Καταρχήν δεν μπορεί να διαφωνήσει κανένας με τη διαπίστωση. Οπωσδήποτε ένα
νέο πολιτισμικό σύστημα εγκαθιδρύεται με τις δικές του, ριζικά αναθεωρημένες
αξίες που ακολουθούν τον «βιορυθμό» του. Και στην εκπαίδευση, ως θεσμικό
υποσύστημα του συνολικού πολιτισμικού συστήματος, εκβάλλουν οι μεταβολές
πιέζοντας για μεταρρυθμίσεις και παρεμβάσεις σε όλο το φάσμα λειτουργιών της:
προγράμματα σπουδών, μέθοδοι και τεχνικές διδασκαλίας, στάσεις, συμπεριφορές
και φυσικά αξίες. Και στη σημερινή πραγματικότητα που διαμορφώνεται
ουσιαστικά από τη νέα εποχή των τεχνολογικών επιτευγμάτων, οι νέες αξίες
συνιστούν οργανικό δεδομένο της. Αλλά για ποιες αξίες πρόκειται; Και πού
απευθύνονται αυτές οι αξίες;
Αναφέρω τον χαρακτηριστικό διαχωρισμό του W.W Harman από τη δεκαετία του
’70 (Ηarman, W.W. 1972), σε δύο τύπους κοινωνιών που θα δημιουργηθούν στο
μέλλον195 και που θα στηρίζονται στην υψηλή εκτεχνίκευση όλων των πτυχών της
ζωής: στη μεταβιομηχανική κοινωνία, όπου οι λειτουργικές αξίες της υψηλής
192

Ο R. Farson διατύπωσε τις αρχές πάνω στις οποίες θα βασιστεί το νέο αναλυτικό πρόγραμμα που
θα υπηρετήσουν το σχολείο της χαράς και της δημιουργικότητας: 1. Η παιδεία θα εκτιμάται ως
εμπειρία και όχι ως προπαρασκευή 2. Θα επικρατήσει η δια βίου εκπαίδευση 3. Η εκπαίδευση θα
αποπνέει χαρά και ικανοποίηση 4. Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει και μη διανοητικά στοιχεία 5. Η
εκπαίδευση θα απευθύνεται σε σύνολα ανθρώπων-χωρίς το άτομο να ξεχωρίζει από την ομάδα 6. Η
εκπαίδευση θα είναι κατά ένα μέρος σχεδιασμένη και από τους μαθητές 7. Ο ρόλος του δασκάλου
θα μεταβληθεί. Θα είναι ο διευκολυντής της μαθησιακής διαδικασίας 8. Η εκπαίδευση θα ανοίξει τις
πύλες της στο περιβάλλον, από την τοπική μέχρι την παγκόσμια κοινότητα (Φλουρής, Γ.Σ. (1983).
Αναλυτικά προγράμματα για μια νέα εποχή στην εκπαίδευση. Αθήνα. Γρηγόρη, 242).
193
Βλ. Καζαμίας, Α.Μ. (2008). Περί Συγκριτικής Παιδαγωγικής ή Προς Έναν Προμηθεϊκό Ουμανισμό
στη Νέα Κοσμόπολη. Αθήνα. Ατραπός, 435 κ.ε.
194
Μια ενδιαφέρουσα οπτική για την εκπαίδευση του μέλλοντος με βάση την πλανητική εποχή,
προσφέρει ο Εντγκάρ Μορέν, θέτοντας τα θεμελιώδη προβλήματα με τα οποία θα πρέπει να
ασχοληθεί η μελλοντική παιδεία, προσαρμόζοντάς τα στις ιδιαιτερότητες της κάθε κοινωνίας. Βλ.
Μορέν, Ε. (1999). Οι εφτά γνώσεις κλειδιά για την παιδεία του μέλλοντος. Αθήνα. Εκδόσεις του
Εικοστού Πρώτου.
195
Harman, W.W. (1972). “The Nature of our Changing Society Implications for Schools.” Στο: D.E.
Purpel and Belenger. Berkeley. Curriculum and the Cultural Revolution. Bλ. επίσης, Φλουρής, Γ.Σ.
(1983). Αναλυτικά προγράμματα για μια νέα εποχή στην εκπαίδευση. Αθήνα. Γρηγόρη, 234-235.
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τεχνολογίας θα στοχεύουν στη συντήρηση και ανάπτυξη της βιομηχανίας, της
τεχνολογίας, της παραγωγής και κατανάλωσης - θα εξυπηρετούν δηλαδή τον κύκλο
των αναγκών του βιομηχανικού κράτους. Και στην ατομοκεντρική - θα ήταν
ακριβέστερος ο χαρακτηρισμός: ανθρωποκεντρική - κοινωνία, όπου η σύνολη
ανάπτυξη της τεχνολογίας, της βιομηχανίας και της οικονομίας θα στρέφεται γύρω
από τις ανάγκες των ατόμων, τη διαχείριση και των έλεγχο των προβλημάτων και
την προαγωγή της αυτοεκπλήρωσης των ανθρώπων. Είναι προφανής η φιλοσοφική
διαφοροποίηση αυτής της τυπολογίας και η συνακόλουθη διαφοροποίηση μιας
εκπαιδευτικής στρατηγικής που θα υπηρετεί τον ένα ή τον άλλο τύπο κοινωνίας.
Τεχνοκρατία, ατομοκεντρισμός, τεχνο-επιστήμη, υλιστική πρόοδος και τεχνολογική
ανάπτυξη από τη μια έναντι του ανθρωπισμού, της προσωπικής ελευθερίας, της
ισότητας, της αυτοπραγμάτωσης. Σύμφωνα με τις αντιλήψεις του Hartman, η
εκπαίδευση καλείται να παίξει σημαίνοντα ρόλο και για τους δύο τύπους
κοινωνιών, αν και τα αναλυτικά προγράμματα θα έχουν διαφορετικούς σκοπούς και
στόχους. Στην πρώτη περίπτωση οι μαθητές θα εξοπλίζονται με γνώσεις και
δεξιότητες που θα εναρμονίζονται και θα συστοιχούνται με την τεχνολογική
ανάπτυξη και θα συνεισφέρουν σ’ αυτή. Στη δεύτερη περίπτωση, κέντρο της
εκπαίδευσης καθίσταται το άτομο μέσα σε μια εκτεχνικευμένη κοινωνία όπου όμως
αιτούμενος στόχος είναι η ανάπτυξη του ατόμου, η αυτοπραγμάτωση, η
συναισθηματική του ισορροπία, ο ψυχικός, διανοητικός και συναισθηματικός
συντονισμός του κάθε ατόμου, που θα μπορεί μ’ αυτό τον τρόπο να συνεισφέρει
στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, οικολογικών κ.λ.π. προβλημάτων.
Η τεχνολογία είναι κυρίαρχο στοιχείο των σύγχρονων κοινωνιών και στη μια και
στην άλλη περίπτωση. Με τη διαφορά ότι στον «μεταβιομηχανικό» τύπο στο
επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι η τεχνολογική ανάπτυξη και η
προετοιμασία του ατόμου που θα την υπηρετήσει, ενώ στη δεύτερη είναι το όραμα
της ατομικής ανάπτυξης και του στοχαζόμενου ανθρώπου πάνω στα αντικειμενικά
μεγέθη που προσδιορίζουν τη ζωή του. Πρόκειται επομένως για διαφορές σε
επίπεδο αξιών και αντίστοιχων εκπαιδευτικών πραγματώσεων.
Από αυτό το σημείο ακριβώς αρχίζουν οι ενστάσεις και ο ουσιώδης
προβληματισμός: Ποια είναι η φύση της τεχνολογίας; Είναι η τεχνολογία μέσον ή
αυτοσκοπός; Μπορεί η τεχνολογία να έχει προθετικότητα; Μπορεί να προσδώσει
νόημα; Και τελικά μπορεί να παράγει αξίες; Και ποιες αξίες μπορεί να έχουν
καθολικό χαρακτήρα και περιεχόμενο ώστε σε πλαίσια παγκοσμιοποιημένων
δράσεων να νοηματοδοτούν την ανθρώπινη ύπαρξη και να τίθενται ως αντικείμενο
μιας σύγχρονης εκπαιδευτικής πολιτικής; Και ποιο μπορεί να είναι το τελικό
ζητούμενο μιας εκπαίδευσης σε οποιοδήποτε περιβάλλον και αν διαμορφώνεται με
τον θεσμικό αλλά και τον εξωθεσμικό της χαρακτήρα ως αίτημα πολιτισμού
γενικότερα και παιδείας;
Είναι αναμενόμενο όταν αναφερόμαστε στην καθολικότητα αξιών ή σε
ανθρωποκεντρικά μοντέλα εκπαίδευσης, να στρεφόμαστε αναπόφευκτα στη σκέψη
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των Ελλήνων κλασικών, την οποία περισσότερο από κάθε άλλη πολιτισμική
πραγματικότητα του παρελθόντος ο σύγχρονος homo technicus ή
homo
economicus θα έχει περισσότερο ανάγκη. Γιατί οι αρχαίοι κλασικοί οργάνωσαν την
οικουμενικότητα της σκέψης τους πάνω στη διαλεκτική αξιών που όλες μαζί
επιζητούσαν να οριοθετήσουν τον «ευδαίμονα βίο»196 για τον άνθρωπο μέσ’ από
την κατάκτηση του ελλόγως ζην. Και αν αυτό στην πολυσημία και στις
μεταμορφώσεις του μέσα στο χρόνο αποτελεί στόχο της εκπαίδευσης διαχρονικά,
τότε πώς μπορεί να χαραχτεί μια παγκόσμια εκπαιδευτική πολιτική που θα
συμφιλιώσει το περιβάλλον της σύγχρονης τεχνογνωσίας με τις καθολικές
ανθρώπινες ανάγκες και αξίες.
Πάνω σ’ αυτά τα καίρια για τον σύγχρονο τεχνοκρατικό πολιτισμό και την
εκπαίδευση ζητήματα, έχει εντρυφήσει στοχαστικά στη διάρκεια της μακράς
πορείας του στο χώρο της φιλοσοφίας και της αρχαιογνωσίας - της ανθρωπιστικής
παιδείας γενικότερα -, ο καθηγητής Φιλοσοφίας της South Florida John P. Anton
(Γιάννης Π. Αντωνόπουλος (1920- 2014). Στα βασικά έργα του αλλά και σε πολλά
κείμενά του - άρθρα, μελέτες, εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια - διερευνά και
σπουδάζει τη φύση της ελληνικής σοφίας, την εννοιολόγηση και τις μεταμορφώσεις
των οικουμενικών αξιών της ελληνικής κληρονομιάς, την υφή της πολιτικής
παιδείας, της αρετής ως ήθους του ελεύθερου πολίτη, όπως ανελίσσεται στα έργα
φιλοσόφων - του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, κυρίως - αλλά και ποιητών και
ρητόρων, και τη σχέση τους με την πραγματικότητα της παγκοσμιοποίησης σήμερα
και της κατίσχυσης μιας εποχής «After Virtue”, κατά τον Σκώτο φιλόσοφο Alasdair
MacIntyre.197
Χωρίς να απορρίπτει την έννοια της προόδου μέσω της τεχνοεπιστήμης, και χωρίς
να αμφισβητεί το θαύμα των σύγχρονων επιτευγμάτων της σε κάθε τομέα του
επιστητού, ο διακεκριμένος φιλόσοφος John P. Anton, διαγιγνώσκει την απουσία
της “αρετής” – σύμφωνα με το πολιτικό περιεχόμενο και τις ηθικές προεκτάσεις του
- από τις διεργασίες ανάπτυξης αυτού του πολιτισμού. Ανατέμνει την ηθική και
φιλοσοφική αφασία του και επισημαίνει τα πολλαπλά επίπεδα υπονόμευσης της
196

Ο διακεκριμένος ελληνιστής, καθηγητής της Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της South Florida,
John P. Anton (1920-2014), που ασχολήθηκε εμβριθώς με τα σχετικά ζητήματα (τεχνολογία,
ανθρωπιστικές αξίες, φιλοσοφία) επισημαίνει: «Οι Έλληνες της παλιάς εποχής, πέρα από τη γνώση
του μακρόκοσμου, ζήτησαν παράλληλα να κατανοήσουν τη φύση του ανθρώπου, του δικού τους
μακρόκοσμου, καθώς αυτός αναπόφευκτα εντάσσεται και αναπτύσσεται μέσα στα πάτρια όρια της
πόλης… Όλοι όσοι εργάστηκαν δημιουργικά στην αρχαιότητα, ζήτησαν να προβάλουν και να
φωτίσουν την ίδια δέσμη αξιών, ώστε να δείξουν την ενότητα του πολιτισμού τους, τον ευδαίμονα
βίο». (Βλ. Anton, J.P. (χ.χ.). Έρως Πολιτικός-Η Επιστροφή των Ελλήνων. Αθήνα. Μίλητος, 15).
197
Ο A. ΜacIntyre ασχολείται με το ζήτημα της αρετής και τη θέση της στη σύγχρονη ηθική
φιλοσοφία καθώς και με τις πρακτικές της εφαρμογές. Πάνω σ’ αυτό το πεδίο προβληματισμού,
θέτει ερώτημα επιλογής μεταξύ Αριστοτέλη και Νίτσε. Συνδιαλεγόμενος με τη σκέψη του Σκώτου
φιλοσόφου, ο John P.Anton, επισημαίνει: «Πάντως το δίλημμα το ίδιο είναι θέμα ηθικής τάξεως, και
δεν θα λυθεί αν δεν δοθεί απάντηση σε ένα άλλο, ίσως πιο θεμελιακό, ζήτημα: «Ποια είναι η
πραγματική φύση του ανθρώπου κι όχι σε ποιους κανόνες και προσταγές πρέπει να συμμορφώνεται
κανείς ή ποια θεμελιακά δικαιώματα του ανήκουν και πώς τα εξασφαλίζει». (Βλ. Anton, J.P. (χ.χ.).
Έρως Πολιτικός - Η Επιστροφή των Ελλήνων. Αθήνα. Μίλητος, 144-145 και 315).
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πρωταρχικής αξίας του ανθρώπου, ο οποίος μεταβάλλεται από έλλογο
πρωταγωνιστή της ιστορίας σε υποχείριο μιας τυφλής και ακαθοδήγητης
φιλοσοφικά εξαντικειμενισμένης ισχύος. «Ας ρίξουμε μια ματιά στο πολιτιστικό
παράδοξο και τη θέση που η έννοια της αρετής φαίνεται να κατέχει στα σύγχρονα
αξιακά ρεύματα. Η εποχή μας, γεμάτη αντιφάσεις, από τη μια καυχιέται για πρόοδο
και δημοκρατικές ελευθερίες ενώ ταυτόχρονα οι ισχυροί της γης κατέχουν και
καλλιεργούν τα μέσα για την εξασφάλιση της επεκτατικής γεωπολιτικής τους. Στον
ψυχολογικό τομέα φτάσαμε να απαιτούμε μακροζωία χωρίς άγχος, επαγγελματισμό
χωρίς κοινωνικά ιδεώδη, τέχνη αποσυνδεδεμένη από κάθε πολιτικό χρέος,
κοινωνικό διάλογο χωρίς όραμα, θρησκεία χωρίς αυθεντική ανεκτικότητα, πολιτικές
καριέρες χωρίς ευθύνη, εκπαιδευτικά προγράμματα χωρίς τη σοφία του
παρελθόντος και, τέλος, βιομηχανία χωρίς τον ελάχιστο σεβασμό για τη βιοτική αξία
του φυτικού και ζωικού κόσμου».198 Εν ολίγοις, ο φιλόσοφος θεάται έναν κόσμο σε
ηθική απαξίωση, αποκομμένο από την αρετή σύμφωνα με την αρχαία ελληνική
σύλληψη και φιλοσοφική επεξεργασία της: γενική αξία δηλαδή και πλήρωση της
ανθρώπινης εντελέχειας. Ο πολιτισμός, μέσω της εκπαίδευσης, στοχεύει στην
εκπλήρωση της ανθρώπινης εντελέχειας, στον υψηλότερο βαθμό ανάπτυξης του
ατόμου που είναι η κατάσταση της ευδαιμονίας. Με σαφή πολιτικό
προσανατολισμό, η έννοια αυτή συμπυκνώνει και ενοποιεί ένα σύνολο ανθρώπινων
αρετών που διασφαλίζει την αρμονία της ανθρώπινης προσωπικότητας και τη
λειτουργία της μέσα στο κοινωνικό περιβάλλον. Άλλωστε καμιά αρετή δεν νοείται
έξω από τη συνύπαρξη με την ανθρώπινη κοινότητα. Γι’ αυτό ακριβώς η κλασική
κληρονομιά σύμφωνα με την πλατωνική και αριστοτελική φιλοσοφία, θεωρεί την
τέχνη του κυβερνάν ως την υψηλότερη και απαιτητικότερη από την άποψη της
αρετής τέχνη, η περιοχή που συναντώνται και μετουσιώνονται σε φιλοσοφία, η
τέχνη και η επιστήμη. Ενώ η τεχνολογία είναι η δυνατότητα που επενδύει η
επιστήμη σε επινοήσεις και ανακαλύψεις χρήσιμες για την εξαπλούστευση
καταστάσεων και την αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων της καθημερινής
ζωής. Όμως η τεχνολογία δεν παράγει σκέψη, δεν παράγει στοχασμό πάνω στα
όρια, στις χρήσεις της, δεν παράγει ηθική. Οι αξίες της είναι αξίες χρήσης, και
καθώς συνιστά πεδίο επίδειξης της ανθρώπινης επι-νόησης με την αξιοποίηση των
επιστημονικών επιτεύξεων, συντάσσεται κατά κανόνα με τις πηγές του κέρδους και
της εξουσίας. Ως πηγή όμως υψηλών οικουμενικών αξιών δεν μπορεί να
λειτουργήσει, «γιατί προμηθεύει μια ποικιλία αξιών ως μέσα».199 Η ελληνική
φιλοσοφία προσφυώς τραβά μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ αξιών που ανήκουν
μόνο στα μέσα και αξιών που γίνονται οι τελικοί σκοποί. Κι αφού η τεχνολογία δεν
συνιστά πηγή αξιών που οδηγούν σε τελικούς σκοπούς, κάπου αλλού θα πρέπει να
στραφεί η αναζήτηση τέτοιων καθολικών-οικουμενικών αξιών.200
198

Βλ. Anton, J.P. (χ.χ.). Έρως Πολιτικός-Η Επιστροφή των Ελλήνων. Αθήνα. Μίλητος, 315-316.
Anton, J.P., ό.π. 230.
200
Anton, J.P., ό.π. 229-231.
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Συζήτηση - Συμπεράσματα
Σύμφωνα με τον προβληματισμό που θέτει η εργασία μας, εύλογα ανακύπτουν τα
ερωτήματα: Σε ποιο βαθμό παραμένει αμετάβλητη η ουσία του ανθρώπου; Σε ποιο
βαθμό οι ανάγκες του - πνευματικές και διανοητικές, ψυχικές και συναισθηματικές,
ο εναρμονισμένος με τη βιολογία του ρυθμός, παραμένει αμετάβλητος μέσα στις
τόσο διαφοροποιημένες πολιτισμικές πραγματικότητες και τα εξωτερικά τους
χαρακτηριστικά; Είναι αλήθεια ότι ο άνθρωπος προσαρμόζεται σε κάθε πολιτισμική
μεταβολή και εκταμιεύει δυνάμεις και δυνατότητες ώστε να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις της. Το γεγονός δεν σημαίνει ότι η οποιαδήποτε υποταγή στις επιταγές
του πολιτισμού δεν συντελείται χωρίς κόστος για τον άνθρωπο. Κι εδώ έγκειται η
δραματική αντιφατικότητα - και η απουσία φιλοσοφικού λόγου - του σύγχρονου
τεχνοκρατικού imperium: η πρόταξη των αναγκών του «πολιτισμού» έναντι της
πρόταξης των ανθρώπινων αναγκών. Δεν γνωρίζουμε σε ποιο βαθμό η πολιτική έχει
συνειδητοποιήσει την υπονόμευση του ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα του
πολιτισμού και αν έχει διανοηθεί σοβαρά πάνω στις ακραίες απολήξεις, σε
παγκόσμια κλίμακα, αυτής της καθολικής εκτροπής. Τα νοσηρά σύνδρομα ωστόσο
της βίας που ασκείται πάνω στον άνθρωπο της σύγχρονης τεχνοκρατίας είναι η
τεκμηρίωση του αμετάβλητου της ανθρωπολογικής μας ταυτότητας. Αν επομένως
και παρά τις αλλεπάλληλες εμπειρίες των τεχνολογικών και συνακόλουθα των
γενικότερων πολιτισμικών μεταβολών παραμένει σταθερή και αμετάβλητη η
συγκρότηση - βιολογική, διανοητική, ψυχική και συναισθηματική - του ανθρώπινου
όντος, τότε μια σύγχρονη εκπαιδευτική πολιτική θα πρέπει να στραφεί προς την
αναζήτηση οικουμενικών αξιών. Και μάλιστα στις αξίες του κλασικού κόσμου
θεμελιωμένες πάνω σε μιαν έρευνα της καθολικής ανθρωπολογίας που στηρίζεται
στην έλλογη θεωρία για την ανθρώπινη φύση. Γιατί η ελληνική σκέψη,
κατατείνοντας στην επιδίωξη του «ευδαίμονος βίου», υλοποιεί το όραμα της
ατομικής και ταυτόχρονα της πολιτικής ευδαιμονίας. Αναγνωρίζει ότι το άτομο
ολοκληρώνεται και νοηματοδοτεί την ύπαρξή του μέσα στα όρια της πόλης,
καθίσταται πολίτης και μ’ αυτή την ταυτότητα αναδεικνύει την τάση του για το
καλό, το δίκαιο, το αγαθό και τα εγκαθιδρύει μέσω της παιδείας.201 Δεν είναι
άκριτη υπερβολή να υπογραμμιστεί ότι αποκλειστικά σχεδόν στην ελληνική
φιλοσοφία συναντάται στη διαλεκτική της αλληλεπίδραση το άτομο και η
συλλογικότητα μέσα στην πολιτική συγκρότηση της πόλης και η μία οντότητα
ανατροφοδοτεί την άλλη θεωρώντας τη μεταξύ τους αλληλενέργεια ως
προϋπόθεση της εντελέχειας: της πραγμάτωσης δηλαδή του τελικού στόχου
(ατόμου και κοινωνίας). Οποιαδήποτε και αν είναι σήμερα και στο μέλλον η
θεσμική δομή των ανθρώπινων κοινωνιών και οι δυνατότητες των επιστημονικών
και τεχνολογικών εμπειριών, η διαλεκτική ατόμου και συλλογικότητας και η
κατίσχυση της οικουμενικότητας του ελλόγως ζην, σε πλήρη συστοιχία με τους
201

Anton, J.P., ό.π. 145.
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ηθικούς του προσδιορισμούς, θα πρέπει να εμπεριέχει την αιτούμενη κατεύθυνση
κάθε εκπαιδευτικής πολιτικής.202 Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα εικονίζουν
σήμερα την πρωτοκαθεδρία της τεχνοκρατίας θεωρούμενης ως απόλυτο μέγεθος,
ως «φυσικό» περιβάλλον στο οποίο ο άνθρωπος καλείται να εγκλιματιστεί μηχανικά
έχοντας εξοπλιστεί από την εκπαίδευσή του με δεξιότητες εργαλειακές. Από αυτές
απορρέουν και οι εκτεχνικευμένες αξίες, καθώς υπηρετούν την οικονομική ισχύ, τον
ανταγωνισμό, την εξωτερική επιτυχία.
Καμιά σύγχρονη εκπαιδευτική πολιτική δεν μπορεί να αγνοήσει την τεχνοκρατία ως
περιβάλλον που φιλοξενεί την ανθρώπινη δημιουργικότητα αλλά και την αγωνία
της επιβίωσης σε παγκόσμια κλίμακα. Αλλά ταυτόχρονα καμιά σύγχρονη
εκπαιδευτική πολιτική δεν μπορεί να μην στραφεί με πραγματικό φιλοσοφικό
ενδιαφέρον και ευθύνη στην καλλιέργεια ανθρωπιστικών αξιών. Στην έλλογη
δηλαδή υπόταξη των αντικειμενικών δυνατοτήτων της ανθρώπινης νόησης στην
υπηρεσία του καλού, του δίκαιου, του αγαθού με την ηθική και πολιτική του
σημασία. Στην αντίθετη περίπτωση - όπως και έχει ήδη αρχίσει να γίνεται ορατό - το
απόλυτο imperium της τεχνοκρατίας, με τον άνθρωπο υποκείμενο στους νόμους
της εντεινόμενης ισχύος της, θα διαβιβρώσκει και θα καταλύει ό,τι η φιλοσοφία
οργάνωσε ως περιεχόμενο και επιδίωξη του πολιτισμένου βίου. Και η παιδαγωγική
ως αίτημα και επιδίωξη εξανθρωπισμού μέσω της παιδείας.Αναφορές - Βιβλιογραφία
Anton, J.P. (χ.χ.). Έρως Πολιτικός - Η Επιστροφή των Ελλήνων. Αθήνα. Μίλητος.
Γκίντενς, Ά. (2001). Ο κόσμος των ραγδαίων αλλαγών - Πώς επιδρά η
παγκοσμιοποίηση στη ζωή μας. Αθήνα, Μεταίχμιο.
De Romilly, J. (2000). O θησαυρός των λησμονημένων γνώσεων. Αθήνα, Το Άστυ.
Ενιαίο Λύκειο-Εμπειρίες και προοπτικές (1998). Αθήνα, ΥΠΕΠΘ - Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο.
Harman, W.W. (1972). “The Nature of our Changing Society Implications for
Schools.” Στο: D.E. Purpel and Belenger. Berkeley. Curriculum and the Cultural
Revolution.
Καζαμίας, Α.Μ. (2008). Περί Συγκριτικής Παιδαγωγικής ή Προς Έναν Προμηθεϊκό
Ουμανισμό στη Νέα Κοσμόπολη. Αθήνα. Ατραπός.
Κοψιδά-Βρεττού, Π. (2003). Η εκπαίδευση στον 21ο αιώνα - To αίτημα αναζήτησης
ενός καθολικού πνευματικού ιδεώδους. Λευκάδα. Typo Center.
Maclntyre, A. (2007). After virtue. 3rd ed. University of Notre Dame Press.

202

Για την κλασική σκέψη και τη σημασία της στην ηθική διαπαιδαγώγηση του πολίτη, ο John P.
Anton, επισημαίνει: «Συνολικά τα έργα τους θεμελίωσαν και τη φιλοσοφία της παιδαγωγίας που
εξασφαλίζει την πορεία προς τον ενάρετο βίο, ταυτόχρονα ατομικό, κοινωνικό και πολιτικό. Η ηθική,
ως σπουδή του ανθρώπου, δεν περιορίζεται σε επιβολή συστάσεων και κανόνων. Εντρυφεί κυρίως
στη κατανόηση του πιο κατάλληλου εθισμού, του τελικού ήθους, που ταιριάζει στη βασική φύση του
ανθρώπου, ώστε να συμβάλει στην πολιτική τέχνη και επιστήμη». (Βλ. Anton, J.P., ό.π. 312).

-623-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων

ΜcClellan, J. (1975). “What is a Futurist”. Future Information Interchange News
Letter. Vol.3. No 4.
Μορέν, Ε. (1999). Οι εφτά γνώσεις κλειδιά για την παιδεία του μέλλοντος. Αθήνα.
Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου.
Nussbaum, M.C. (2013). Όχι για το κέρδος. Οι ανθρωπιστικές σπουδές προάγουν τη
Δημοκρατία. Αθήνα, Κριτική.
Unesco (1996). Εκπαίδευση - Ο θησαυρός που κρύβει μέσα της. Αθήνα, Gutenberg,
92-93.
Φλουρής, Γ.Σ. (1983). Αναλυτικά προγράμματα για μια νέα εποχή στην εκπαίδευση.
Αθήνα. Γρηγόρη.

-624-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων

Μελέτη περίπτωσης: Το θέμα της συνεργασίας των εκπ/κών στο
πλαίσιο της φοίτησης παιδιών που ζουν σε ιδρύματα
Λαφάρα Αναστασία
Διευθύντρια 6ου Ολοήμερου Δ.Σ. Νάουσας, Εκπ/κός, ΠΕ70, Μs στις Eπιστήμες της
Αγωγής
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τα αποτελέσματα που θα παρουσιαστούν αφορούν το θέμα της συνεργασίας των
εκπ/κών, σε σχέση με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στη σχολική τάξη τα παιδιά
που ζουν σε ιδρύματα. Το θέμα αυτό αποτελεί μέρος ποιοτικής έρευνας που έγινε
σε εκπ/κούς που είχαν στις τάξεις τους παιδιά που ζουν σε δύο ιδρύματα της
Θεσ/νίκης, κατά τα έτη 2009-2010. Η έρευνα αφορούσε ημι-δομημένες συνεντεύξεις
εκπ/κών και γενικότερες συζητήσεις, που διερευνήθηκαν και ερμηνεύτηκαν με την
βοήθεια των εργαλείων της ανάλυσης λόγου.
Τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται να αγγίζουν γενικότερα το θέμα
συνεργασίας εκπ/κών και οικογένειας σε περιπτώσεις παιδιών με δύσκολη
συμπεριφορά.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ποιοτική έρευνα πραγματοποιήθηκε σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης που υπηρετούν σε τέσσερα δημοτικά σχολεία του Νομού
Θεσσαλονίκης και έχουν καθημερινά μαθητές και μαθήτριες που ζουν και
μεγαλώνουν σε όμορα ιδρύματα και παρακολουθούν μαζί με άλλα παιδιά το
σχολικό πρόγραμμα της αντίστοιχης τάξης του Δημοτικού Σχολείου στο οποίο
ανήκουν γεωγραφικά.
Τα αποτελέσματα της έρευνας σε σχέση με τη συνεργασία όλων των συντελεστών
της εκπ/κής διαδικασίας ασχολούνται με τα ακόλουθα επιμέρους θέματα:
Α. Τη συνεργασία των εκπαιδευτικών και του ιδρύματος
Β. Τη συνεργασία εκπαιδευτικών και γονέων
Γ. Την επικοινωνία εκπαιδευτικών και παιδιών που ζουν στο ίδρυμα
Δ. Τα πλαίσια συνεργασίας και ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών
Πιο αναλυτικά, προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα ανά άξονα ανάλυσης:
Α. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
Απουσιάζει η θεσμική ενημέρωση
…το πως λειτουργούν δεν ξέρω… που βρίσκουν τα χρήματα ούτε τι κάνουν ακριβώς
δε γνωρίζω...
Οι πληροφορίες είναι αποτέλεσμα εμπειρικής γνώσης
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…γνωρίζω πώς … λειτουργεί το ίδρυμα, ήμουνα πολλά χρόνια μέσα και στο Δ.Σ. …
από κει γνωρίζω και αντλώ την πείρα μου και από την Εταιρία Προστασίας
Ανηλίκων που πάλι ήμουνα μέλος του Δ. Σ. …
Οι πληροφορίες προκύπτουν ως απόρροια των «συμπτωμάτων» ή εμφανών
σημείων «παραμέλησης» όταν δηλαδή το παιδί ήδη έχει παθολογικοποιηθεί
(Μπίμπου-Νάκου, στο Μπίμπου-Νάκου, επιμ., 2005)
… μάλλον το προσωπικό πρέπει να είναι λίγο … αυτήν την εντύπωση έχω, γιατί
βλέπουμε τα παιδιά ότι πολλές φορές είναι αδιάβαστα,… είναι… μερικές φορές έτσι
λίγο απρόσεχτα, … απεριποίητα, ας το πούμε έτσι, όχι τόσο πολύ, αλλά έ… εντός
εισαγωγικών είναι πολλές φορές απεριποίητα, εξωτερικά… ναι…
Η θεσμική συνεργασία με κοινωνικούς λειτουργούς χαρακτηρίζεται ως «τυπική»,
και δικαιολογείται από την έλλειψη υποδομών, ανεπαρκούς προσωπικού και της
συχνής εναλλαγής των ατόμων που φροντίζουν τα παιδιά στο ίδρυμα (ΑγάθωνοςΓεωργοπούλου, 2002-2003. Berger & Luckmann, 1991. Χρυσίκος, στο Αμπατζόγλου,
επιμ., 2002)
… σε επίπεδο ενημέρωσης… ερχόταν να πάρουνε βαθμούς… και να ενημερωθούν
για την πρόοδο των παιδιών… μια ενημέρωση η οποία θα κρατήσει 5-10-15 λεπτά…
…αυτό που δε μας αρέσει είναι ότι γίνονται πολλές εναλλαγές προσώπων σε
συγκεκριμένη δουλειά και πολύ συχνά τακτά διαστήματα…
Η πρόληψη είναι προτιμότερη της αντιμετώπισης των προβλημάτων
… η επαφή σπανιότερα, με τον/την εκάστοτε διευθύντρια, όταν προκύπτει κάποιο
πρόβλημα και θέλω άμεση επαφή με τη Διεύθυνση του Σχολείου με το ίδρυμα…
Β. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-ΓΟΝΕΩΝ
Απουσία των γονιών λόγω του ότι τα παιδιά ζουν σε ίδρυμα (Duncan & Reder,
2000. Καλλινικάκη, 2002. Μπίμπου- Νάκου και Στογιαννίδου, 2006. Σύσταση,
2005(5))
…καμία, καμία (επικοινωνία) τουλάχιστον στα έξι χρόνια που έχω εγώ, καμία.
… όχι δυστυχώς όχι, διότι το ίδρυμα από το οποίο δεχόμαστε εμείς παιδιά … οι
γονείς τους τα έχουν παρατήσει…
…δεν ξέρω πως σκέφτονται οι γονείς… άλλοι ενώ είναι εν ζωή τα παιδιά τα έχουν
στο (ίδρυμα)…
Περιοδική εμφάνιση του γονέα χωρίς συγκεκριμένους στόχους (Αμπατζόγλου, στο
Αμπατζόγλου, επιμ., 2002)
…με ένα… μόνο μία φορά ήρθε η μητέρα του, ... μιλήσαμε για μισή ώρα, είπε πέντε
πράγματα δεν τα τήρησε και δεν ξαναήρθε… αλλά τελικά η κυρία δεν μπορούσε να
κάνει τίποτα, ήταν... σε μια δύσκολη κατάσταση.
Γ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ
Απουσιάζει ουσιαστικά η συζήτηση
…συζητάμε… ε… όπως και με όλα τα άλλα παιδιά, γενικόλογα … λίγα, υποθέσεις και
πράγματα… Λίγα πράγματα, αυτά τα παιδιά, δε συμμετέχουν πολύ …στα μαθήματα
και τις κουβέντες.
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Τα παιδιά δε ζητούν τη βοήθεια του /της εκπαιδευτικού είτε λόγω έλλειψης
εμπιστοσύνης είτε γιατί οι ίδιοι θεωρούν το όλο θέμα της εμπλοκής ένα λεπτό και
ευαίσθητο θέμα (Μπίμπου-Νάκου, Στογιαννίδου, 2006)
…ναι… αλλά επειδή είναι και λίγο λεπτό το θέμα δεν ξέρω επειδή το μέλλον πολλές
φορές παραπέμπει και στο παρελθόν ...
… για να ζητήσει το παιδί να μάθει από σένα είναι βασική προϋπόθεση, να του έχεις
δείξει ότι θα πρέπει να σου έχει απόλυτη εμπιστοσύνη …είναι βασική προϋπόθεση
ότι θα αισθάνεται άνετα το παιδί μαζί σου, για να μπορέσει να σου ανοιχτεί. Τότε
θα σου ζητήσει βοήθεια…
Δ. ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Δ1. ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μη θεσμική συνεργασία εντός του σχολικού πλαισίου
…ναι …πάρα πολλές φορές (συζητάμε) …καταντάει κουραστικό, τις περισσότερες
φορές… ακόμα και στο διάλειμμα, … ψάχνουμε να βρούμε τις αιτίες, γιατί αν θέλεις
η συμπεριφορά των παιδιών δεν είναι μια ευθεία γραμμή, αυτών των παιδιών…
Συνεργασία εντός του σχολικού πλαισίου με το Διευθυντή/ρια, τους/τις
συναδέλφους και τον/την εκπαιδευτικό της ειδικής αγωγής, τους γονείς των
άλλων παιδιών και με το ίδρυμα
Η συνεργασία εξαρτάται από τον/την εκπαιδευτικό
…εγώ προσωπικά την έχω (τη δυνατότητα συνεργασίας), γιατί εντάξει είμαι και εγώ
ο πατέρας παιδιού με ειδικές ανάγκες οπότε μιλάω και με υπεύθυνους, με ειδικούς
δηλαδή ανθρώπους στο χώρο...
…ναι, εγώ (έχω τη δυνατότητα να συνεργάζομαι) επειδή το αγαπώ πολύ αυτό…
v Κατά τη διάρκεια της έρευνας, καταγράφηκε μια κινητοποίηση σκέψης και
προτάσεων για το θέμα της συνεργασίας του σχολείου με το ίδρυμα, στο ένα από
τα τέσσερα σχολεία που επισκέφτηκα. Έγινε πρόταση, από έναν/μία εκπαιδευτικό
που συμμετείχε στην παρούσα έρευνα, ώστε από τη νέα σχολική χρονιά να
συναντηθούν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου με όλους τους υπαλλήλους του
ιδρύματος και το Διευθυντή προκειμένου η κάθε πλευρά να εκθέσει μέσω
ουσιαστικού πλέον διαλόγου τα προβλήματά της και να οριστεί έτσι το πλαίσιο
συνεργασίας σχολείου και ιδρύματος:
…δηλαδή το πρότεινα και στους συναδέλφους όπως είπα και πριν και νομίζω ότι θα
γίνει από του χρόνου. Στην αρχή της χρονιάς να φωνάζουμε τους υπεύθυνους του
Ιδρύματος όχι απλά τους υπαλλήλους αλλά και τους υψηλά ιστάμενους. Να τους
πούμε τα δικά μας προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σε σχέση με παιδιά του … να
ξέρουν αυτοί τα προβλήματά μας, να ξέρουμε κι εμείς τα δικά τους, εδώ πέρα ότι
έτσι κι έτσι είναι και από κοινού είτε να απαιτήσουμε από την πολιτεία περισσότερα
πράγματα, από κοινού όμως, ή μόνοι μας ως Σύλλογος διδασκόντων, αλλά να
ξέρουμε...
Δ2. ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ- ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
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Το ενδυναμωτικό και υποστηρικτικό πλαίσιο των εκπαιδευτικών διαμορφώνεται
μέσα από:
Τις προσδοκίες που η κοινωνία προβάλλει για το ρόλο τους
(Αντωνιάδου,
Λαζαρίδης, Μπίμπου-Νάκου, Στογιαννίδου, στο Μπίμπου-Νάκου, επιμ., 2005.
Χρυσογιάννη, στο Μπίμπου-Νάκου, 2005).
…ο δάσκαλος για την κοινωνία έχει ένα μαγικό ραβδί που μπορεί να κάνει θαύματα
και αν δεν τα καταφέρει φταίει σε πολλά ο ίδιος και τίποτα γύρω του …. Αφού όλα
δουλεύουν ρολόι, συστήματα, σχολεία, θεσμοί, ιδρύματα….
Την ευαισθησία, την αγάπη, την εμπειρία και το ζήλο που οι ίδιοι/ες διαθέτουν
…νομίζω ότι χρειάζεται περισσότερο από όλα ευαισθησία να νοιάζεσαι δηλ. για
αυτό το θέμα …
Τον αριθμό των εκπαιδευτικών και τις εξειδικευμένες γνώσεις για παράλληλη
στήριξη των παιδιών στη σχολική τάξη
…σίγουρα χρειαζόμαστε γνώσεις περισσότερες τουλάχιστον στον ψυχολογικό τομέα
για τα παιδιά αυτά…
… ευελιξία από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας, από το υπουργείο, δεν ξέρω ποιός
ευθύνεται τέλος πάντων πρώτος απ' όλους, να μπορούν κάποια παιδιά από αυτά
που χρειάζονται, να έχουν παράλληλη στήριξη.
Τη λειτουργία τάξεων υποδοχής και ένταξης
…να λειτουργεί τμήμα ένταξης και τμήμα υποδοχής….
Την ενημέρωση όλης της σχολικής κοινότητας για τις ιδιαίτερες ανάγκες των
παιδιών που ζουν σε ιδρύματα
…δε γνωρίζουμε πολλά και αυτό που πληροφορούμαστε κάθε φορά είναι από την
καθημερινότητα του παιδιού μες στο σχολείο…
ΤΟ ΕΝΔΥΝΑΜΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ:
Την εισαγωγή και λειτουργία νέων θεσμών στο σχολικό πλαίσιο, όπως του/της
σχολικού/ής ψυχολόγου και παιδαγωγού (Hatzichristou, 1998. Χατζηχρήστου,
2004. Μαλικιώση-Λοΐζου, 1999, 2001. Μπίμπου-Νάκου, Στογιαννίδου, 2003, 2006)
…κάθε σχολείο θα έπρεπε να έχει το σχολικό ψυχολόγο και αν θέλεις και το σχολικό
παιδαγωγό, που να ασχολούνται με αυτά τα παιδιά…
Την ίδρυση και λειτουργία τηλεφωνικών γραμμών στήριξης στον/στην
εκπαιδευτικό
… να πάρω ένα τηλέφωνο. Να ξέρω ότι υπάρχει ή ένας χώρος που μπορώ να πάω
εκεί και να πω βρε παιδιά έχω αυτό το παιδάκι..
Τη βιωματικού περιεχομένου εξειδικευμένη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
… με επιμορφώσεις από ανθρώπους… κάποιος που να έχει ασχοληθεί, να είναι
εξειδικευμένος στον τομέα αυτό… κάπως έτσι.
… να υπάρχει κάποιο σεμινάριο που μπορώ να παρακολουθήσω βιωματικά ... να
ακούσω…
Την τακτική συνεργασία θεσμικά κατοχυρωμένη με τις υπηρεσίες του ιδρύματος
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…θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία θα έλεγα πολύπλευρη, δηλαδή και από μας και
από τους γονείς των άλλων παιδιών και από το Ίδρυμα…
Τη διεπιστημονική συνεργασία και τον κώδικα δεοντολογίας, με το δάσκαλο να
τοποθετείται στο επίκεντρο των δράσεων
… μια συνεργασία είναι πάντα καλή πάντα είναι καλή, βεβαίως… για παράδειγμα
μπορούμε να συζητάμε ο δάσκαλος… ο ψυχολόγος, η κοινωνική λειτουργός, ο
επιμελητής δηλαδή να μην είναι μόνο με την επιστήμη, ο επιμελητής
…οποιοσδήποτε άλλος που έρχεται σε επαφή και συναναστρέφεται με τα παιδιά.
…Η εμπειρία ολονών και μετά θα πάρουμε και θα μπολιάσουμε ό, τι έχει πει ο
καθένας για να κάνουμε κάτι… μαζί …
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα παιδιά που ζουν σε ιδρύματα αντιμετωπίζονται ως εν δυνάμει και οιωνεί
αποτυχημένα τόσο σε εκπαιδευτικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, αφού
κατεγράφη:
Ø ανεπάρκεια στη θέαση του προβλήματος
Ø απουσία αναγνώρισης των ιδιαίτερων αναγκών αυτών των παιδιών
Ø προβλήματα που ανακύπτουν σε σχέση με τη διάθεση χρόνου, πηγών, πόρων
αλλά και οικονομικής επιβράβευσης για την προσφορά των ατόμων που φροντίζουν
τα παιδιά στο ίδρυμα, το σχολείο και τις κοινωνικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας
Ø απουσία εξειδικευμένης γνώσης των ατόμων που φροντίζουν τα παιδιά
συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών και απουσία συλλογής δεδομένων
Ø έλλειψη σχεδιασμού και εκπαιδευτικής πολιτικής που να ανταποκρίνεται και να
βοηθά ουσιαστικά τόσο τα ίδια τα παιδιά όσο και τους/τις εκπαιδευτικούς
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
Η αναγνώριση των προβλημάτων και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα παιδιά
που ζουν σε ιδρύματα στο σημερινό σχολείο, απαιτεί:
q πολυεπίπεδη και εξατομικευμένη προσέγγιση σε όλα τα πλαίσια στα οποία το
παιδί συμμετέχει
q σχεδιασμό ενός αυστηρά εξατομικευμένου σχεδίου στήριξής του, που:
Ø θα ακολουθεί το παιδί σε όλη τη ζωή του
Ø θα αναπροσαρμόζεται στις νέες ανάγκες ζωής που θα προκύπτουν
Ø θα αποτελεί το «κοινωνικό προϊόν» της διεπαγγελματικής συνεργασίας όλων των
φορέων που το φροντίζουν άμεσα ή έμμεσα, σε όλα τα στάδια δόμησής του
(Αγάθωνος-Γεωργοπούλου, 2002-2003. Βορριά, στο Καλλινικάκη, 1998. Final
Research Report, 2008. Farmer, Parker, 1991. Jackson & Martin, 1998. ΜπίμπουΝάκου, 2005 . Παράρτημα Σύστασης, 2005, 5. Quinton and Rutter, 1985. Quinton &
Murray, 2002).
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Το σχολείο έχει μια σπουδαία ευκαιρία να προσφέρει στα παιδιά που ζουν σε εξωοικογενειακά πλαίσια φροντίδας, μια σειρά από οφέλη, όπως:
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• ευκαιρίες να μάθουν τα παιδιά να δημιουργούν σχέσεις με τους συνομηλίκους
και με ενήλικες και ιδιαίτερα να φτιάχνουν και διατηρούν φιλίες
• πλαίσια ανάπτυξης και εξέλιξης μακριά από τις εμπειρίες του παρελθόντος και
της στενής οικογενειακής ζωής, ένα ουδέτερο έδαφος μακριά από χώρους που
συνδέονται με πόνο
• έναν κόσμο, όπου το παιδί μπορεί να αναλάβει έναν υπεύθυνο και με σημασία
ρόλο σε ένα ελεγχόμενο, προβλέψιμο και παιδοκεντρικό περιβάλλον
• καθημερινή επαφή με ενήλικες που ενδιαφέρονται και ανησυχούν για τα παιδιά
αυτά, που καλλιεργούν τη μάθηση, την ανάπτυξη και προωθούν την επίλυση
προβλημάτων
• δομημένη μάθηση που προσαρμόζεται να προσφέρει εμπειρίες επιτυχίας και
καλλιεργεί την αυτοαντίληψη
• ρουτίνες και δομές που χτίζουν την προσωπική αυτοπεποίθηση και τις
κοινωνικές δεξιότητες
• γνωριμία και εμπειρία γεύσης με την ελπιδοφόρα διά βίου μάθηση στα
ενδιαφέροντα και τα χόμπι
• ένα πλέγμα παραγόντων, δικτύων, υποστηρικτικών δομών και συμβουλευτικών
υπηρεσιών με σκοπό την επίλυση προσωπικών προβλημάτων
• ευκαιρίες και επιδόσεις, που θα λειτουργήσουν ως πύλες προς την ενήλικη ζωή
και στον κόσμο της εργασίας και απασχόλησης (Golding, Dent, Nissim & Stott, 2006.
Fletcher-Campbell, 1997. Freire, 2006. Rutter, 1983).
Αντί επιλόγου…
Τα παιδιά που ζουν σε εξω-οικογενειακά πλαίσια φροντίδας, όπως και άλλα παιδιά
που ζουν σε παρόμοιες και ίσως χειρότερες συνθήκες, στο δρόμο, στο σπίτι, στη
γειτονιά, δεν αξίζουν τον οίκτο μας, αλλά την διεκδίκηση των δικαιωμάτων που η
οργανωμένη πολιτεία οφείλει να παρέχει σε αυτά, στο όνομα αλλά και στην ουσία
μιας ισότιμης θέσης και μεταχείρισης στην κοινωνία των πολιτών, μια κοινωνία που
οφείλει αφενός να προσδιορίζει με ρεαλιστικό τρόπο τις πραγματικές τους ανάγκεςδίνοντας φωνή και στα ίδια τα παιδιά- και αφετέρου να προλαμβάνει, προνοεί,
σχεδιάζει και με συνέπεια να υλοποιεί ευέλικτα και γρήγορα τις απαραίτητες
εκείνες στρατηγικές που θα τις ικανοποιούν.
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Δομημένες εξωσχολικές δραστηριότητες και σχολική επίδοση
Μιχαηλίδης Γεώργιος
Σχολικός Σύμβουλος 1ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Ν. Σερρών
gmichaili@sch.gr
Περίληψη
Η παρούσα εργασία μελετά την ενασχόληση των μαθητών με δομημένες
εξωσχολικές δραστηριότητες, τη σχέση τους με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των
μαθητών και τη σχολική επίδοση. Οι δομημένες εξωσχολικές δραστηριότητες
προσεγγίζονται ως δραστηριότητες οργανωμένου πλαισίου, οι οποίες ενισχύουν και
καλλιεργούν συγκεκριμένες δεξιότητες των μαθητών για την επίτευξη σχολικών
επιδόσεων, και συμβάλλουν στην ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη.
Ο προβληματισμός στον οποίο στηρίχτηκε η παρούσα εργασία, είναι αν οι
προσπάθειες των γονέων και των μαθητών που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες
απαιτήσεις του σχολείου και της κοινωνίας πετυχαίνουν το στόχο τους. Στην έρευνα
συμμετείχαν 381 μαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης Δημοτικών Σχολείων του Νομού Πέλλας
από ημιαστικές και αγροτικές περιοχές Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν
υψηλή συμμετοχή των μαθητών σε εξωσχολικές δραστηριότητες οι οποίες
συνδέονται θετικά με το κοικωνικοπολιτισμικό πλαίσιο των μαθητών και με τη
σχολική επίδοση.
Λέξεις κλειδιά: Εξωσχολικές δραστηριότητες, Δομημένες εξωσχολικές
δραστηριότητες, Σχολική επίδοση.
Εισαγωγή- Προβληματική
Το ενδιαφέρον της εκπαίδευσης, σήμερα στρέφεται γύρω από αρχές και στόχους
που βασίζονται στο περιβάλλον, ως ενιαίο πλαίσιο ανάπτυξης του μαθητή. Δηλαδή,
το σχολείο, η οικογένεια και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον αναγνωρίζονται
πλέον ως παράγοντες που μπορούν μέσα από κοινούς στόχους και συνεργασία να
συμβάλλουν στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα της ανάπτυξης των μαθητών.
Οι δομημένες εξωσχολικές δραστηριότητες εντάσσονται στο οικογενειακό, ίσως, και
ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον του μαθητών μέσα στον ελεύθερο χρόνο τους. Το
ενδιαφέρον της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει αν η ενασχόληση των
μαθητών με τις δραστηριότητες αυτές συμβάλλει στην ικανοποιητική σχολική
επίδοση. Η ενασχόληση των μαθητών με εξωσχολικές δραστηριότητες, και πιο
γενικά, η δημιουργική τους απασχόληση στο πλαίσιο του ελεύθερου χρόνου τους
αποκτά ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής έρευνας. Ένας
από τους βασικούς λόγους αποτελεί το γεγονός ότι η μάθηση και η ανάπτυξη των
μαθητών διερευνάται πλέον κάτω από το πρίσμα της συστημικής οπτικής.
Σύμφωνα με έρευνες, τα σύγχρονα παιδιά ασχολούνται με πλήθος εξωσχολικών
δραστηριοτήτων. Τα παιδιά της σχολικής ηλικίας αλλά και οι έφηβοι αφιερώνουν
περίπου το 40-50% του ελεύθερου χρόνου τους σε διάφορες δραστηριότητες έξω
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από αυτές του σχολικού πλαισίου. Τέτοιες δραστηριότητες είναι το διάβασμα, η
τηλεθέαση, η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, η ενασχόληση με αθλητικές,
πνευματικές ή καλλιτεχνικές δραστηριότητες και άλλες (Larson et al., 2001; Larson &
Verma, 1999).
Μέχρι και τη δεκαετία του ΄90 δεν είχαν γίνει σημαντικές έρευνες για να κατανοηθεί
ο τρόπος με τον οποίο παιδιά και έφηβοι χρησιμοποιούν τον ελεύθερο χρόνο τους,
τις δυο τελευταίες δεκαετίες έχουν δημοσιευθεί πολλές έρευνες, μέσω των οποίων
γίνεται προσπάθεια να αποσαφηνισθεί ο ρόλος που παίζει ο τρόπος που
διαχειρίζονται οι νέοι τον ελεύθερο χρόνο τους (Mahoney et al., 2004), καθώς και η
επίδρασή του στην νοητική και ψυχολογική τους ανάπτυξη (Miller et al., 2008).
Στο επίκεντρο της παρούσας εργασίας βρίσκονται οι δομημένες εξωσχολικές
δραστηριότητες και η σύνδεσή τους με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των
μαθητών. Ακόμη, διερευνάται ο ρόλος τους και οι τυχόν συσχετίσεις και επιδράσεις
που έχουν οι δραστηριότητες αυτές στη σχολική επίδοση.
Η ανάπτυξη δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, η
φυσική, ψυχική και κοινωνική ανάπτυξη αποτελούν, ιδιαίτερα στις μέρες μας, από
τους βασικούς επιδιωκόμενους στόχους της εκπαίδευσης διατηρώντας
προτεραιότητα στα ΑΠΣ διότι συνδέονται με την επίδοση, τη μάθηση και γενικά την
αγωγή (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ, 2003).
Ωστόσο, αποτελεί κοινή διαπίστωση τόσο από εκπαιδευτικούς όσο και από γονείς
ότι οι περισσότεροι μαθητές συνεχίζουν μετά το σχολείο ένα πρόγραμμα
δραστηριοτήτων (αθλητικές, καλλιτεχνικές, φροντιστήρια, ξένες γλώσσες, κλπ.) με
στόχο να ενισχύσουν ή να συμπληρώσουν με πιο εντατικούς ρυθμούς το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα του σχολείου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολύ συχνά, την
εξάντληση των μαθητών, το άγχος και παρόμοιες αρνητικές επιπτώσεις που
αποδυναμώνουν τις θετικές συνέπειες, όπως αναφέρθηκε παραπάνω των
δομημένων εξωσχολικών δραστηριοτήτων.
Δομημένες εξωσχολικές δραστηριότητες
Οι εξωσχολικές δραστηριότητες διακρίνονται από τη δομή, το περιεχόμενο, το
χρόνο και τη συχνότητα που πραγματοποιούνται. Με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά,
μπορούν να υπαχθούν σε δυο κατηγορίες. Σύμφωνα με τους Jordan και Nettles
(2000) και Larson και Verma, (1999) διακρίνονται σε ελεύθερες και δομημένες. Οι
δομημένες εξωσχολικές δραστηριότητες είναι διακριτές δραστηριότητες που
κινητοποιούν το άτομο σωματικά ή διανοητικά σε αντίθεση με τις ελεύθερες
δραστηριότητες στις οποίες το άτομο έχει παθητικό ρόλο. Επί πλέον, σαν στόχο
έχουν την ενίσχυση συγκεκριμένων δεξιοτήτων και την επίτευξη κοινωνικών και
συμπεριφορικών
στόχων
μέσω
αυτών.
Οι
δραστηριότητες
αυτές
πραγματοποιούνται μαζί με άλλους συνομήλικους, έχουν ενήλικα αρχηγό
καθοδηγητή, και πραγματοποιούνται σε τακτική βάση (Mahoney και Stattin, 2000).
Οι Mahoney, Eccles και Larson (2004), αναφέρουν ως βασικά χαρακτηριστικά των
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δομημένων εξωσχολικών δραστηριοτήτων: την ύπαρξη συγκεκριμένης δομής, την
επίβλεψη από ενηλίκους, την έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, την σταδιακή
αύξηση σε απαιτήσεις και συνθετότητα, την ανάγκη διαρκούς εγρήγορσης των
συμμετεχόντων και τη συνεχή και σταθερή ανατροφοδότηση από τους
επιβλέποντες ενηλίκους. Επίσης ότι συμβάλλουν στην εκμάθηση κανόνων, την
ανάπτυξη και την καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας, καθώς και την ενίσχυση των
δυνατών του σημείων και του αυτοσυναισθήματός.
Σχολική επίδοση των μαθητών και παράγοντες που την επηρεάζουν
Η διαφοροποίηση στις επιδόσεις μεταξύ των μαθητών για πολλά χρόνια
θεωρούνταν ότι είχε τη βάση της σε παράγοντες που είχαν σχέση αποκλειστικά με
τους ίδιους τους μαθητές. Στις μέρες μας δίνεται έμφαση τόσο στους ενδογενείς
παράγοντες όπως είναι: ο βαθμός νοητικής ευφυΐας, σχολικής ωριμότητας και
πνευματικής ικανότητας, ο βαθμός αυτού που ο Goleman (1997), ονομάζει
συναισθηματική ευφυΐα, τα εσωτερικά κίνητρα και οι μαθησιακές δυσκολίες, όσο
και στους εξωγενείς παράγοντες, όπως το σχολικό περιβάλλον, η ποιότητα της
διδασκαλίας (η οποία είναι στενά συνδεδεμένη με την κατάρτιση των
εκπαιδευτικών), η σχέση των εκπαιδευτικών με τους μαθητές, η οργάνωση του
σχολείου, τα αναλυτικά προγράμματα, το διδακτικό υλικό, όπως επίσης, και ο
επαρκής εξοπλισμός του σχολείου με τα κατάλληλα μέσα και υλικά διδασκαλίας
(Στασινός, 1993).
Όσον αφορά στον παράγοντα οικογένεια και κοινωνικο-πολιτισμικό περιβάλλον, η
επίδρασή του στη διαπαιδαγώγηση και στην ανάπτυξη και εξέλιξη της γνωστικής
ικανότητας και τη διαμόρφωση της σχολικής επίδοσης του παιδιού είναι πολύ
σημαντική. Η οικογένεια, σαν σημαντικότερο παιδευτικό και μορφωτικό περιβάλλον
θεωρείται μαζί με το σχολείο, καθοριστικός παράγοντας για τη διαμόρφωση της
παιδικής συμπεριφοράς και προσωπικότητας (Κρουσταλάκης, 1995). Πολλές
έρευνες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η οικογένεια αποτελεί το σημαντικό
παράγοντα στήριξης στη μαθητική ηλικία (Printz, Shermis, & Webb, 1999). Μάλιστα
ορισμένα χαρακτηριστικά του σπιτιού, όπως η ενθάρρυνση των παιδιών, η
αναγνώριση των ικανοτήτων επηρεάζουν την ακαδημαϊκή επιτυχία των παιδιών
(Baumrind, 1989).
Μεθοδολογία και τρόπος διεξαγωγής της έρευνας: Σκοπός αυτής της εργασίας
είναι η μελέτη της σχέσης μεταξύ του είδους και του βαθμού ενασχόλησης, των
μαθητών ηλικίας 10-12 ετών που φοιτούν στα σχολεία του Ν. Πέλλας, με δομημένες
εξωσχολικές δραστηριότητες καθώς και τη σχέση τους με τα δημογραφικά
χαρακτηριστικά των μαθητών και τη σχολικής τους επίδοση.
Υποθέσεις της έρευνας: Α: Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των οικογενειών των
μαθητών της ομάδας μελέτης συσχετίζονται με το είδος των δομημένων
εξωσχολικών δραστηριοτήτων με τις οποίες ασχολούνται οι μαθητές, καθώς και με
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το βαθμό ενασχόλησης τους με αυτές. Β: Η σχολική επίδοση των μαθητών
συνδέεται με το είδος των εξωσχολικών δραστηριοτήτων με τις οποίες ασχολούνται
οι μαθητές καθώς και με το βαθμό ενασχόλησης με αυτές.
Μέσα συλλογής δεδομένων
Στους μαθητές δόθηκε το «Ερωτηματολόγιο Εξωσχολικών Δραστηριοτήτων»
(Fredricks και Eccles (2004) το οποίο περιλαμβάνει τις ενότητες Αθλήματα, Καλές
Τέχνες, Σύλλογοι, Φροντιστηριακά Μαθήματα και Ξένες γλώσσες.
Το δείγμα της έρευνας
Στην έρευνα συμμετείχαν 381 μαθητές Δημοτικού, 158 μαθητές Πέμπτης και 223
μαθητές Έκτης τάξης, 198 (88 Πέμπτης και 110 Έκτης τάξης) αγόρια, και 183 (70
Πέμπτης και 113 Έκτης τάξης) κορίτσια από 12 σχολεία του νομού Πέλλας.
Ως προς το μορφωτικό επίπεδο των γονέων, προέκυψε ότι το 15% των μητέρων και
των πατέρων ανήκουν στην κατηγορία Βασικής εκπαίδευσης, το 50% στην
κατηγορία Μέσης Εκπαίδευσης και το 30% στην κατηγορία Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Ως προς την επαγγελματική κατάσταση των γονέων, προέκυψε ότι 89.6% των
πατέρων και το 54.4% των μητέρων εργάζονται, ενώ το 8% των πατέρων (30 άτομα)
και 6.1% (23 άτομα) των μητέρων είναι άνεργοι. Ελάχιστοι γονείς (9 πατέρες και 5
μητέρες) είναι συνταξιούχοι.
Ως προς τη σχολική επίδοση, προέκυψε ότι 91.3% των παιδιών είναι άριστοι
μαθητές, και μόνο το 8.7% είναι πολύ καλοί μαθητές. Η επίδοση των μαθητών
διαφέρει σημαντικά ως προς το φύλο, με περισσότερα κορίτσια παρά αγόρια να
ανήκουν στην κατηγορία των άριστων μαθητών.
Συζήτηση-Συμπεράσματα
Δημογραφικοί παράγοντες και Δομημένες Εξωσχολικές Δραστηριότητες.
Στο σύνολο των δραστηριοτήτων οι περισσότεροι μαθητές (πάνω από το 50%)
ανεξάρτητα από το φύλο και την τάξη στην οποία φοιτούν, ασχολούνται με μία και
δύο δραστηριότητες. Λιγότεροι είναι οι μαθητές που ασχολούνται με τρεις και το
μικρότερο ποσοστό των μαθητών, με τα κορίτσια να προηγούνται, ασχολείται με
τέσσερις και πλέον δραστηριότητες. Σύμφωνα με τα ερευνητικά αποτελέσματα, το
μορφωτικό επίπεδο, ιδιαίτερα του πατέρα, επηρεάζει την ενασχόληση με το σύνολο
των εξωσχολικών δραστηριοτήτων. Το αποτέλεσμα αυτό συνάδει με τα ευρήματα
πολλών ερευνών όπως και με τις απόψεις κοινωνιολόγων σχετικά με την επιρροή
των γονέων στην επιλογή των δραστηριοτήτων των παιδιών. Σύμφωνα με τον
Bourdieu (1973), παιδιά που μεγαλώνουν σε υψηλά κοινωνικο-οικονομικά
περιβάλλοντα επιλέγουν εξωσχολικές μορφωτικές δραστηριότητες με στόχο να
ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις απαιτήσεις του σχολείου.
Με αθλητικές δραστηριότητες ασχολείται, αντίθετα με τα κορίτσια, η πλειοψηφία
των αγοριών (τουλάχιστον με μία δραστηριότητα και αρκετά αγόρια με δυο και
πλέον αθλητικές δραστηριότητες). Η διαφορά ανάμεσα στα αγόρια και τα κορίτσια
ως προς την ενασχόλησή τους με αθλητικές δραστηριότητες γίνεται μεγαλύτερη
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στην Έκτη τάξη όπου τα περισσότερα κορίτσια δηλώνουν ότι δεν ασχολούνται με
καμία αθλητική δραστηριότητα. Η προτίμηση των αγοριών σε αθλητικές
δραστηριότητες είναι κάτι που επιβεβαιώνεται και από διεθνείς έρευνες ( Kahn et
al., 2008).
Με καλλιτεχνικές δραστηριότητες ασχολείται μόνο το 1/3 των μαθητών του
δείγματός μας με μία καλλιτεχνική δραστηριότητα και ένα μικρό ποσοστό από
αυτούς με δύο. Σε σχέση με το φύλο των μαθητών, περισσότερα κορίτσια παρά
αγόρια εμπλέκονται σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Η διαφορά ανάμεσα στα
αγόρια και στα κορίτσια είναι μεγαλύτερη στην Πέμπτη Τάξη. Το μορφωτικό
επίπεδο των γονέων, όπως και στην ενασχόληση με αθλητικές δραστηριότητες
φαίνεται να συνδέεται με παρόμοιο τρόπο. Οι μαθητές δηλαδή που ασχολούνται με
μία και δύο καλλιτεχνικές δραστηριότητες έχουν γονείς αποφοίτους Ανώτατης και
Βασικής Εκπαίδευσης, ενώ οι μαθητές που δεν ασχολούνται με καλλιτεχνικές
δραστηριότητες έχουν γονείς αποφοίτους Μέσης Εκπαίδευσης. Παρά την κοινή
διαπίστωση ότι η συμμετοχή σε δημιουργικές-καλλιτεχνικές δραστηριότητες
συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση της προσωπικότητας, στην υποστήριξη της
μαθησιακής τους προσπάθειας και στη συνολική τους ανάπτυξη, φαίνεται ότι
μικρός αριθμός μαθητών εμπλέκεται σε αυτές. Μια πιθανή ερμηνεία είναι το
γεγονός ότι σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές δεν υπάρχουν οι διέξοδοι και τα
ερεθίσματα εκείνα που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κίνητρα στους μαθητές.
Στην περίπτωση διαπιστώνουμε ότι το γεωγραφικό, πολιτισμικό, και κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τις δυνατότητες και τα
κίνητρα που παρέχονται στους μαθητές ώστε να επιλέξουν δραστηριότητες.
Με Συλλογικές δραστηριότητες ασχολείται το 50% των μαθητών με τα κορίτσια να
αναπτύσσουν μεγαλύτερη εμπλοκή σε αυτές. Επί πλέον, περισσότερα είναι τα
κορίτσια που ασχολούνται με περισσότερες από μία συλλογικές δραστηριότητες. Οι
διαφορές ανάλογα με το φύλο είναι μεγαλύτερες σε σχέση με τις αθλητικές και
καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Δηλαδή, περισσότερα κορίτσια εμπλέκονται σε
συλλογικές δραστηριότητες και περισσότερα κορίτσια ασχολούνται με
περισσότερες από μία δραστηριότητες.
Με Φροντιστηριακά μαθήματα, από τους μαθητές που δήλωσαν ότι
παρακολουθούν, οι περισσότεροι αναφέρονται σε μαθήματα ξένων γλωσσών, ενώ
περισσότερα είναι τα κορίτσια ανεξάρτητα από την τάξη και το μορφωτικό επίπεδο
των γονέων που παρακολουθούν ξένες γλώσσες.
Σχολική επίδοση και δομημένες εξωσχολικές δραστηριότητες
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης, οι άριστοι μαθητές
δηλώνουν μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής τόσο στο σύνολο των δραστηριοτήτων,
ιδιαίτερα δε στις αθλητικές δραστηριότητες σε σχέση με τους πολύ καλούς
μαθητές. Ο συνολικός χρόνος ενασχόλησης των μαθητών με δραστηριότητες, όπως
και ο εβδομαδιαίος χρόνος συνδέεται θετικά με την επίδοση αφού οι άριστοι
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μαθητές του δείγματος της έρευνας εμφανίζουν υψηλότερο μέσο όρο σε σχέση με
τους πολύ καλούς μαθητές, ιδιαίτερα στις ξένες γλώσσες.
Συμπεράσματα - προτάσεις
Μια πρώτη διαπίστωση είναι το γεγονός ότι οι περισσότεροι μαθητές των δύο
τάξεων των Δημοτικών σχολείων του δείγματος, πάνω από το 50%, αφιερώνουν τον
ελεύθερο χρόνο τουλάχιστον σε δύο εξωσχολικές δραστηριότητες, λιγότεροι σε
τρεις και τέσσερις, με τα κορίτσια να ασχολούνται περισσότερο, και ελάχιστοι
μαθητές είναι εκείνοι που δεν δραστηριοποιούνται εκτός σχολείου.
Το μορφωτικό και επομένως το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο των γονέων, στις
περισσότερες περιπτώσεις του πατέρα είναι αυτό που παίζει σημαντικό ρόλο στην
επιλογή και ενασχόληση των μαθητών με εξωσχολικές δραστηριότητες. Όπως
αναφέρεται στο Gonzalez και Blanco (1991), η παρέμβαση των γονέων στη
διαχείριση του ελεύθερου χρόνου του παιδιού και στον έλεγχο της εξωσχολικής
συμπεριφοράς του, η πίεση από μέρους τους για όλο και καλύτερες σχολικές
επιδόσεις, η παροχή όσο το δυνατών περισσότερων εξωσχολικών ευκαιριών για
μάθηση και ανάπτυξη ικανοτήτων και η συχνή επαφή με το σχολείο είναι συνήθεις
πρακτικές που πιστεύεται ότι αυξάνουν τη σχολική επίδοση στα Μαθηματικά και τα
γλωσσικά μαθήματα. Αποτελεί όμως και κοινή διαπίστωση ότι γονεϊκή εμπλοκή
διαφέρει ανάλογα με το κοινωνικοοικονομικό στάτους της οικογένειας και το
μορφωτικό επίπεδο των γονέων, όπως επιβεβαιώνεται και από την παρούσα
έρευνα.
Το εύρημα που προκαλεί ενδιαφέρον στην έρευνα μας είναι το γεγονός ότι, τόσο
στην περίπτωση του πατέρα όσο και της μητέρας, η μεγαλύτερη συσχέτιση με τις
εξωσχολικές δραστηριότητες εντοπίζεται σε αυτούς που είναι απόφοιτοι Ανώτατης
και Βασικής εκπαίδευσης και λιγότερο σε αυτούς που είναι απόφοιτοι Μέσης
εκπαίδευσης.
Οι αθλητικές δραστηριότητες κυριαρχούν στις προτιμήσεις, ιδιαίτερα των αγοριών,
ενώ οι καλλιτεχνικές, οι συλλογικές δραστηριότητες και οι ξένες γλώσσες φαίνεται
να είναι επιλογή των κοριτσιών. Συμπερασματικά, οι αθλητικές δραστηριότητες και
οι ξένες γλώσσες, με διαφορές ανάμεσα στα κορίτσια και τα αγόρια και μικρές
διαφορές σε σχέση με την τάξη φοίτησης, αποτελούν την πιο σημαντική
ενασχόληση των μαθητών ως προς τις εξωσχολικές δραστηριότητες.
Σχετικά με τη σχολική επίδοση, η πλειοψηφία των μαθητών δήλωσαν άριστοι. Τα
κορίτσια περίπου στο 90% και τα αγόρια στο 80% με μικρή διαφορά μεταξύ των δύο
τάξεων. Παρόμοια είναι τα αποτελέσματα και στα μαθήματα της γλώσσας και των
Μαθηματικών. Η ενασχόληση με τις εξωσχολικές δραστηριότητες στο σύνολό τους
καθώς και ο χρόνος σε μήνες και εβδομαδιαίες ώρες φαίνεται να επηρεάζει τη
σχολική επίδοση των μαθητών, αποτέλεσμα, που όπως αναφέρθηκε και παραπάνω
έχει διαπιστωθεί από πολλές έρευνες.
Οι προβληματισμοί και τα ερωτήματα που συνδέονται με τα παραπάνω
αποτελέσματα αφορούν στο κατά πόσο το σχολείο μπορεί να ανταποκριθεί στις
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σύγχρονες κοινωνικές και οικογενειακές απαιτήσεις, που αφορούν τη συστηματική
και εξειδικευμένη άθληση, την εκμάθηση μουσικών οργάνων, ξένων γλωσσών, κ.ά.,
ώστε να τα εντάξει στο σχολικό πρόγραμμα, έτσι ώστε οι μαθητές να νιώθουν
πραγματικά ελεύθεροι μετά το σχολείο. Στις μέρες μας, η ανταπόκριση του
σχολείου στις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών που προκύπτουν από το κοινωνικό
περιβάλλον δεν θεωρείται ικανοποιητική. Έτσι, ο εξωσχολικός χρόνος των παιδιών
εμφανίζεται υπερπρογραμματισμένος, υπερφορτωμένος και επιβαρημένος από
άγχος υποχρεώσεων. Με διαπιστωμένη και από τη δική μας έρευνα την εμπλοκή
των γονέων στην εξωσχολική δραστηριοποίηση των παιδιών τους, όπως αναφέρει ο
Κουράκης, (1999), "στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία, οι γονείς επιχειρούν από
νωρίς να εντάξουν το παιδί τους σ’ ένα «σιδηρό πρόγραμμα πολύωρης σχολικής και
εξωσχολικής δραστηριότητας», το οποίο ελάχιστα περιθώρια χρόνου αφήνει στο
παιδί για πραγματική ψυχαγωγία. ".
Οι μαθητές ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας και
καθοδηγούμενοι από το οικογενειακό περιβάλλον, δραστηριοποιούνται, παρά τις
αντίξοες συνθήκες και τους περιορισμούς που υπάρχουν, και εμπλέκονται σε
εξωσχολικές δραστηριότητες καλύπτοντας τον ελεύθερο χρόνο τους. Θα πρέπει,
όμως ο ελεύθερος χρόνος τους να λειτουργεί αντισταθμιστικά και συμπληρωματικά
των σχολικών δραστηριοτήτων και του σχολικού χρόνου σε βάρος της προσωπικής
τους ευχαρίστησης και ικανοποίησης από τη ζωή; Η άποψή μας είναι ότι θα πρέπει
να δίνεται σε όλους τους μαθητές η ευκαιρία να αναπτύξουν τις δεξιότητες εκείνες
που υποστηρίζουν και συμβάλλουν στην ικανοποιητική σχολική επίδοση και
ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη.
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Περίληψη
Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να αποτυπώσει τις απόψεις των εκπαιδευτικών Π.Ε.
για τα περιστατικά βίας που παρατηρούν στα σχολεία τους και να καταγράψει τις
αιτίες και τους τρόπους και τις στρατηγικές αντιμετώπισής τους. Το δείγμα
αποτέλεσαν 146 εκπαιδευτικοί που απάντησαν σε ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μορφές σχολικής βίας που υπερισχύουν σε
μεγαλύτερο ποσοστό είναι η λεκτική και η σωματική βία. Τα περιστατικά
παρατηρούνται πολύ περισσότερο στους εξωτερικούς χώρους και κυρίως στην
αυλή, ενώ οι παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνισή τους είναι σε μεγαλύτερα
ποσοστά το οικογενειακό περιβάλλον, η επιρροή από τα ΜΜΕ και τους
συνομήλικους, τα φαινόμενα ρατσισμού και ξενοφοβίας όπως και το επίπεδο
αυτοεκτίμησης του θύτη. Ως τρόπους αντιμετώπισης του φαινομένου, οι
εκπαιδευτικοί εστιάζουν σε επικοινωνιακές και πιο άμεσες στρατηγικές όπως τη
συζήτηση με το θύμα και τη συνεργασία με τους γονείς θύτη και θύματος,
Αισθάνονται δε αρκετά ικανοί να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν περιστατικά
βίας στο σχολείο.
Εισαγωγή – Προβληματική
Το πρόβλημα της βίας στα σχολεία δεν είναι καινούριο, ούτε ελληνικό. Όμως τα
τελευταία χρόνια ο αριθμός περιστατικών που γίνονται γνωστά αυξάνεται
ανησυχητικά και προβληματίζει τη σχολική κοινότητα. Εμφανίζεται με πολλές
μορφές, άμεσες και έμμεσες και, όπως επισημαίνεται στη διεθνή βιβλιογραφία, έχει
αντίκτυπο στο κοινωνικό περιβάλλον του σχολείου και βλαβερές επιπτώσεις τόσο
στη σχολική πορεία των ατόμων όσο και γενικότερα στην ομαλή ψυχοκοινωνική
τους εξέλιξη.
Ως υπεύθυνες Περιφερειακών Ομάδων Δράσεων Πρόληψης Βίας στους νομούς
Θεσπρωτίας και Πρέβεζας, ενημερωνόμαστε από τους εκπαιδευτικούς για
περιστατικά εκφοβισμού και βίας που συμβαίνουν στα σχολεία τους και μας
ζητείται καθοδήγηση για τους τρόπους αντιμετώπισης με σκοπό να σταματήσει το
φαινόμενο. Επίσης διαπιστώνουμε ελάχιστες ή και απουσία καταγραφών στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα του Παρατηρητηρίου.
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Λαμβάνοντας υπόψη τα ερευνητικά πορίσματα ότι οι αντιλήψεις των
εκπαιδευτικών πάνω σε θέματα bulling μπορούν να επηρεάσουν το βαθμό
παρέμβασής τους (Βεγιάννη, 2011), οδηγηθήκαμε στη συγκεκριμένη διερεύνηση
στην περιοχή της Ηπείρου.
Θεωρητικό πλαίσιο
1. Αποσαφήνιση εννοιών
Σύμφωνα με τον Dan Olweus (Vlachou Μ et all. 2011), πρωτοπόρο ερευνητή στον
τομέα της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, «ένας μαθητής γίνεται αντικείμενο
εκφοβισμού ή θυματοποιείται (victimization) όταν υποβάλλεται κατ’ επανάληψη
και κατ’ εξακολούθηση, σε αρνητικές ενέργειες από έναν ή περισσότερους άλλους
μαθητές». Ο εκφοβισμός (school bullying) χαρακτηρίζεται από επιθετική
συμπεριφορά με σκοπιμότητα (πρόθεση), επαναληπτικότητα και ανισότητα
δύναμης, συχνά χωρίς προφανή πρόκληση.
Η διαφοροποίηση από τη συνήθη επιθετικότητα και τα μεμονωμένα γεγονότα βίας
έγκειται στην επαναληπτικότητα των αρνητικών πράξεων, στην μονομερή πρόθεση
για πρόκληση πόνου καθώς και στην ανισότητα δύναμης θύτη και θύματος, όπου ο
μεν θύτης κάνει κατάχρηση της δύναμής του, το δε θύμα δεν χρησιμοποιεί τη δική
του. Ιδιαίτερα σημαντικός στα περιστατικά βίας και στη διαιώνισή τους είναι ο
ρόλος των παρατηρητών (bystanders) με τη στάση που κρατούν (Tσιάντης, 2010).
2. Η σχολική βία στην Ελλάδα
Η Ελλάδα, αν και παρουσιάζει τα χαμηλότερα επίπεδα θυματοποίησης παιδιών, 78%, σύμφωνα με παγκόσμια έρευνα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ –
WHO) το 2009-2010, εντούτοις, πρόσφατες έρευνες καταγράφουν μια αυξανόμενη
τάση του προβλήματος. (C. Asimopoulos et al. 2013. Bibou-Nakou et al. 2012).
Αναφορικά με τις μορφές της βίας που έχουν παρατηρηθεί στα σχολεία, οι έρευνες
έδειξαν ότι ο εκφοβισμός εκδηλώνεται ως σωματική βία, λεκτική, σεξουαλική
κοινωνική απομόνωση, ή/και αποκλεισμός (Vlachou Μ. et all. 2011. Asimopoulos et
al, 2013. ). Άλλες μορφές είναι ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός και ο ρατσιστικός.
Σε μικρότερες ηλικίες η έκφραση της βίας είναι πιο άμεση, όπως η σωματική και η
λεκτική, ενώ στις μεγαλύτερες ηλικίες παίρνει πιο έμμεσες μορφές όπως είναι η
υπονόμευση και η απομόνωση. Επίσης έχει παρατηρηθεί αποδυνάμωση του
φαινομένου με την πάροδο της ηλικίας από το γυμνάσιο και μετά (Χατζή κ.ά., 2002
στο Δήμου, 2013).
Έρευνες στην Ελλάδα έδειξαν ότι το φύλο και η ηλικία του θύτη στην άσκηση της
βίας επηρεάζουν περισσότερο από το φύλο και την ηλικία του θύματος. Τα αγόρια
συμμετέχουν σε μεγαλύτερο ποσοστό (Andreou & Metallidou, 2004. Βεγιάννη,
2011) και εμπλέκονται περισσότερο σε σωματικής μορφής βίας σε σχέση με τα
κορίτσια, ενώ αγόρια και κορίτσια χρησιμοποιούν εξίσου τη λεκτική βία και πάντως
τα κορίτσια μετέρχονται περισσότερο σε έμμεσες μορφές άσκησης εκφοβισμού
(Βεγιάννη, 2011. Vlachou et all, 2011. Τσιάντης, 2008).
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Η εθνικότητα είναι ένας ακόμα παράγοντας που σχετίζεται με το bullying. Οι
μαθητές που προέρχονται από οικογένειες αλλοδαπών έχουν περισσότερες
πιθανότητες να εμπλέκονται σε καταστάσεις εκφοβισμού (Δήμου, 2003).
Σχετικά με τους χώρους του σχολείου που παρατηρούνται περιστατικά σχολικής
βίας και εκφοβισμού, τα ερευνητικά πορίσματα δείχνουν ότι η αυλή είναι το σημείο
που ξεδιπλώνεται το φαινόμενο σε μεγαλύτερο ποσοστό, σε σημεία που η
επιτήρηση στα διαλείμματα είναι πιο χαλαρή και λιγότερο η τάξη, όταν απουσιάζει
ο διδάσκων. Αναφέρονται επίσης οι τουαλέτες, οι διάδρομοι και η διαδρομή από το
σπίτι στο σχολείο (Asimopoulos et al, 2013. Bibou-Nakou et al. 2013. Βεγιάννη,
2011. Rigby, 2008).
Οι παράγοντες που συνδέονται με την εκδήλωση βίας διακρίνονται σε ατομικούς
(ιδιοσυγκρασία, προσωπικά ψυχοπαθολογικά χαρακτηριστικά των εμπλεκόμενων,
ανάπτυξη, τραυματικά γεγονότα…) και περιβαλλοντικούς (κοινωνικοί που αφορούν
στην οικογένεια, την τηλεθέαση, τους συνομήλικους, αλλά και παράγοντες που
σχετίζονται με το σχολικό πλαίσιο – χαμηλά επίπεδα κινήτρων, ηθικές αξίες,
ψυχολογικό κλίμα στην τάξη, αποδυνάμωση του παιδαγωγικού ρόλου του σχολείου
και εστίαση στη στείρα γνώση) (Asimopoulos et al, 2013 Swearer et al., 2009).
Πολύ σημαντικοί παράγοντες, αναδεικνύονται το οικογενειακό περιβάλλον (τρόποι
ανατροφής, αρχές, αξίες) και η προσωπικότητα θύτη-θύματος. Επίσης η στάση
εκπαιδευτικών στο σχολείο, η έλλειψη προγραμμάτων πρόληψης, ο ρόλος των
σιωπηρών παρατηρητών, και η έμφαση που δίνεται από σχολείο και γονείς στην
υψηλή σχολική επίδοση, αλλά και κοινωνικά πρότυπα, τα ΜΜΕ, ο ρατσισμός και η
ξενοφοβία (Βεγιάννη,2011. Τσιάντης 2008. Bibou-Nakou et al. 2012).
Όσον αφορά στους τρόπους αντιμετώπισης των περιστατικών βίας και εκφοβισμού
στο σχολείο επιλέγονται ποικίλες στρατηγικές παρέμβασης μιας και το φαινόμενο
είναι πολυδιάστατο. Οι εκπαιδευτικοί τείνουν να αντιμετωπίζουν τα «επιθετικά»
παιδιά με έναν συνδυασμό από αρνητικές στρατηγικές όπως, προειδοποιήσεις,
επιπλήξεις, τιμωρίες, αποπομπή ή παραπομπή στο Διευθυντή (Asimopoulos et al,
2013). Στην έρευνα της Βεγιάννη (2011) οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν τη συζήτηση με
τα εμπλεκόμενα πρόσωπα όσο και την αυξημένη επιτήρηση. Δημοφιλής στρατηγική
έχει καταγραφεί η συζήτηση με όλη την τάξη για το φαινόμενο του εκφοβισμού
(Βεγιάννη, 2011).
Οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν έντονα την ανάγκη για επιμόρφωση σε θέματα
σχετικά με το bullying και τους τρόπους αντιμετώπισής του (Asimopoulos et al,
2013. Βεγιάννη, 2011. Bulton, 1997), τονίζουν ότι δεν έχουν την κατάλληλη
εκπαίδευση γι’ αυτό (Crothers et al, 2006. Craig, et al, 2000) και αισθάνονται
αδυναμία στη διαχείριση του φαινομένου (Bulton, 1997).
Σκοπός της έρευνας - Μεθοδολογία
Σκοπός της παρούσας έρευνας, είναι η αποτύπωση των απόψεων των
εκπαιδευτικών Π.Ε. για τα περιστατικά βίας που παρατηρούν στα σχολεία τους.
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Επίσης, η καταγραφή των μορφών εκδήλωσης και των αιτιών του φαινομένου της
σχολικής βίας και του εκφοβισμού, καθώς και των τρόπων και των στρατηγικών
αντιμετώπισής του στο σχολικό πλαίσιο.
Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν ερωτηματολόγιο κλειστών
ερωτήσεων. Ως κατάλληλη στρατηγική για μιας μικρής κλίμακας έρευνα θεωρήθηκε
το κλειστό ερωτηματολόγιο, ώστε να συγκεντρωθούν και να επεξεργαστούν
γρήγορα τα δεδομένα και να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη συμμετοχή των
εκπαιδευτικών.
Η δειγματοληψία βασίστηκε στη συγκατάθεση των εκπαιδευτικών να απαντήσουν
στο ερωτηματολόγιο με μόνο κριτήριο το ενδιαφέρον των θεμάτων που
διαπραγματεύονταν. Τα ερωτηματολόγια δόθηκαν σε ενημερωτικές συναντήσεις
στους νομούς Θεσπρωτίας και Πρέβεζας και επιστράφηκαν απαντημένα 146.
Δείγμα
Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 47 γυναίκες και 99 άντρες εκπαιδευτικοί. Από
αυτούς 114 είναι δάσκαλοι (78,1%), 18 είναι νηπιαγωγοί (12,3%) και 14
εκπαιδευτικοί άλλων ειδικοτήτων στην Α/θμια Εκπαίδευση (9,6%). Από πλευράς
επαγγελματικής εμπειρίας (προϋπηρεσία) 11-20 χρόνια υπηρεσίας έχουν 66
εκπαιδευτικοί (45,2%), 6-10 χρόνια υπηρεσίας 42 εκπαιδευτικοί (28,8%), 21- 30
χρόνια υπηρεσίας 21 εκπαιδευτικοί (14,4%), λιγότερα από 5 χρόνια υπηρεσίας
έχουν 12 εκπαιδευτικοί (8,2%) και πάνω από 21 χρόνια υπηρεσίας έχουν 5
εκπαιδευτικοί (8,2%) του δείγματος.
Όσον αφορά τις σπουδές τους, η πλειοψηφία του δείγματος (86 εκπαιδευτικοί,
58,9%) έχει πτυχίο τετραετούς φοίτησης, ενώ 60 (41,1%) έχουν πτυχίο διετούς
φοίτησης με εξομοίωση, 14 εκπαιδευτικοί (9,6%) έχουν δίπλωμα διδασκαλείου , 10
εκπαιδευτικοί (6,8%) έχουν δεύτερο πτυχίο, ενώ 8 εκπαιδευτικοί (5,5%) έχουν
μεταπτυχιακές σπουδές.
Αποτελέσματα
Παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών του
δείγματος (64,4%) δεν έχουν παρακολουθήσει μαθήματα σχετικά με το φαινόμενο
της σχολικής βίας και εκφοβισμού στη διάρκεια των σπουδών του. Οι περισσότεροι
όμως (65,1%) έχουν παρακολουθήσει κάποιο σεμινάριο ή ημερίδα σχετική με το
θέμα. Η συντριπτική δε πλειοψηφία αυτών θεωρούν απαραίτητη τόσο την δική τους
επιμόρφωση (96,6%), όσο και την ευαισθητοποίηση των μαθητών τους σε θέματα
σχολικής βίας και εκφοβισμού (94,5%) (βλ. πιν. 1).
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Πίνακας 1: Γνώσεις για τη σχολική βία και τον εκφοβισμό.

Όσον αφορά στις μορφές βίας που έχουν παρατηρήσει στο σχολείο τους, οι
περισσότεροι εκπαιδευτικοί αναφέρουν την κοροϊδία-πειράγματα (99,3%), το
σπρώξιμο (89,7%), τις λεκτικές απειλές (82,2%), την εμπλοκή σε καυγάδεςσυγκρούσεις (78,8%), τις υποτιμητικές εκφράσεις-βρισιές (74 %),τα χτυπήματαξυλοδαρμούς (69,9%) και τις χειρονομίες (68,5%). Στα μικρότερα ποσοστά
καταγράφουν την πρόκληση ζημιών (15,1%) και την αποστολή προσβλητικών
μηνυμάτων (15,1%), ενώ ο αποκλεισμός από παρέες αναφέρεται σχεδόν από τους
μισούς συμμετέχοντες (58,2% ) (βλ. πίν. 2).

Πίνακας 2: Μορφές βίας που παρατηρούνται στο σχολείο

Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος έχουν παρατηρήσει τα περισσότερα περιστατικά
βίας στην αυλή του σχολείου (91,1%), και τα λιγότερα μέσα στην τάξη (21,2%).
Σημειώνουν επίσης περιστατικά βίας στους διαδρόμους (34,9%) και έξω από το
χώρο του σχολείου (28,1%) (βλ. πιν. 3)
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Πίνακας 3: Χώροι όπου παρατηρούνται περιστατικά βίας και εκφοβισμού

Οι απαντήσεις των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών για το βαθμό που επηρεάζει την
εκδήλωση φαινομένων βίας και εκφοβισμού, το φύλο, η ηλικία και η εθνικότητα
του θύτη ή του θύματος, μοιράζονται κυρίως ανάμεσα στο «λίγο», στο «αρκετά»
και στο «πολύ», με σύγκλιση περισσότερο στο «αρκετά» (βλ. πιν. 4).

Πίνακας 4: Κατανομή συχνοτήτων των παραγόντων που επηρεάζουν την εκδήπωση
φαινομένων βίας και εκφοβισμού

Όσον αφορά στους παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνιση φαινομένων βίας
και εκφοβισμού, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών απαντούν ότι το οικογενειακό
περιβάλλον παίζει «πάρα πολύ» μεγάλο ρόλο (34,9%). Επίσης, «πολύ» σημαντική
θεωρούν την επιρροή από τους συνομηλίκους (47,3%) και τα φαινόμενα ρατσισμού,
ξενοφοβίας και αποκλεισμού (33,6%). Οι απόψεις τους για το βαθμό επιρροής των
πολιτισμικών προτύπων, των Μ.Μ.Ε, των «σιωπηρών παρατηρητών», της χαμηλής
αυτοεκτίμησης του θύτη ή του θύματος μοιράζονται ανάμεσα στο «αρκετά» και
«πολύ». Πιστεύουν ότι η οικονομική κρίση (42,8%) και η έλλειψη συνεργασίας με
τους γονείς (36,3%) συμβάλλουν αρκετά στην εμφάνιση τέτοιων φαινομένων.
Τέλος, οι εκπαιδευτικοί απαντούν ότι η έμφαση στη σχολική επίδοση των μαθητών
και η έλλειψη προγραμμάτων πρόληψης επηρεάζουν «λίγο» ή «αρκετά» την
εμφάνιση φαινομένων βίας και εκφοβισμού στα σχολεία (βλ. πιν. 5).
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Πίνακας 5: Κατανομή συχνοτήτων παραγόντων που συμβάλλουν στην εμφάνιση
φαινομένων βίας και εκφοβισμού

Στην ερώτηση ποιους θεωρούν ως καταλληλότερους τρόπους για την αντιμετώπιση
περιστατικών βίας και εκφοβισμού στο σχολείο, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί
(69,2%) σημειώνουν τη συζήτηση με το θύμα και το θύτη. Ακολουθούν σε ποσοστό
65,1% η συζήτηση με τους γονείς του θύτη και του θύματος. Από τις σημαντικότερες
ενέργειες θεωρούν την ανάπτυξη των ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των
μαθητών (58,2%), τη συνεργασία όλου του διδακτικού προσωπικού του σχολείου
(54,8%) και την έμφαση στην ενίσχυση του θετικού κλίματος μεταξύ των μαθητών
(49,3%). Οι λιγότερες απαντήσεις δόθηκαν στην παραπομπή θύτη και θύματος στο
διευθυντή (24,7%) και στην τιμωρία του θύτη (2,7%). Άλλες προτάσεις εντοπίζονται
σε μικρότερα ποσοστά, όπως φαίνεται στον πίνακα 6.

Πίνακας 6: Τρόποι αντιμετώπισης περιστατικών βίας και εκφοβισμού στο σχολείο
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Τέλος, οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς που ερωτήθηκαν (57,5%)
αισθάνονται αρκετά δυνατοί να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν περιστατικά
βίας και εκφοβισμού στο σχολείο τους. Ένα ποσοστό 19,9% των εκπαιδευτικών
αισθάνονται πολύ έτοιμοι, το 17,1% λίγο έτοιμοι, ενώ το 5,5% των εκπαιδευτικών
αισθάνονται πάρα πολύ έτοιμοι να αντιμετωπίσουν περιστατικά βίας και
εκφοβισμού (βλ. πιν. 7).

Πίνακας 7: Ικανότητα των εκπαιδευτικών να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν
περιστατικά βίας και εκφοβισμού στο σχολείο

Συζήτηση
Τα αποτελέσματά της μελέτης μας, συμφωνούν με ευρήματα προγενέστερων
ερευνών με κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις.
Συγκεκριμένα, επιβεβαιώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ποικίλες μορφές
βίαιης συμπεριφοράς και ότι κυριαρχούν οι άμεσες μορφές όπως η λεκτική
(κοροϊδία, βρισιές, προσβολές) και η σωματική βία (σπρωξίματα, χτυπήματα,
καυγάδες, χειρονομίες). Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι η λεκτική βία, δεν είναι
εύκολα παρατηρήσιμη από τους δασκάλους και από την άλλη φαίνεται να είναι
μαζί με τη σωματική πιο άμεσες για τα παιδιά αυτής της ηλικίας (Rigby, 2008.
Κοντογιαννίδης, 2009. Βεγιάννη, 2011). Εδώ αξίζει να σχολιάσουμε το γεγονός ότι
παρατηρήθηκε από περισσότερους από τους μισούς συμμετέχοντες (58,2%), ο
αποκλεισμός από παρέες, που αποτελεί την κύρια εκδήλωση κοινωνικού
εκφοβισμού. Εμφανίζεται δε και σε μικρότερες ηλικίες (Κοντογιαννίδης, 2009) και
αποβαίνει επικίνδυνος διότι δεν λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από τους
εκπαιδευτικούς λόγω της συγκεκαλυμμένης μορφής του (Berger et al, 2008. Yoon &
Kerber, χ.χρ.). Αυτό μπορεί να συμβαίνει λόγω του μικρότερου μαθητικού
δυναμικού των σχολείων ημιαστικών και αγροτικών περιοχών που υπηρετούν οι
συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί, γεγονός που συντελεί στην καλύτερη επιτήρηση ή
ακόμη και στις πιο κοντινές σχέσεις μαθητών και εκπαιδευτικών που μπορεί να
ενθαρρύνει την αναφορά τέτοιων περιστατικών. Αν και ανησυχητικό για τους
μαθητές το γεγονός του αποκλεισμού από παρέες, η αναγνώρισή του ως υπαρκτή
μορφή βίας είναι το πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση και την πρόληψη του
φαινομένου. Υπογραμμίζει δε την ανάγκη να δοθεί έμφαση από τους δάσκαλους
στην ενίσχυση δεξιοτήτων συνεργασίας και φιλίας μεταξύ των μαθητών και στη
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χρήση ομαδοσυνεργατικών μεθόδων διδασκαλίας, οι οποίες, παρόλα αυτά, δεν
βρίσκονται στις προτεραιότητες των εκπαιδευτικών του δείγματος για την
αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού.
Τα ευρήματά μας σε σχέση με τους χώρους που παρατηρούνται τα περιστατικά βίας
συμφωνούν επίσης με άλλες έρευνες, και υπερτερούν χώροι όπου δεν είναι παρών
ο εκπαιδευτικός (αυλή, διάδρομοι). Επίσης δεν φαίνεται να υπάρχει σημαντική
διαφοροποίηση μεταξύ των ρόλων του θύτη και του θύματος, στο βαθμό που τα
ατομικά χαρακτηριστικά, (φύλο, ηλικία εθνικότητα) επηρεάζουν την εκδήλωση
φαινομένων εκφοβισμού. Η σύγκλιση των τιμών στο «αρκετά» δείχνει ότι οι
εκπαιδευτικοί θεωρούν το φύλο και την ηλικία σημαντικούς παράγοντες επιρροής
εξίσου για το θύτη και το θύμα με μικρή υπεροχή να έχει η ηλικία και των δύο προς
το «πολύ». Ενδιαφέρον έχει ότι στον παράγοντα εθνικότητα, περισσότερο του
θύματος, εμφανίζεται η μεγαλύτερη σύγκλιση από το «αρκετά» ως το «πάρα πολύ»
με το «πάρα πολύ» να έχει εδώ το μεγαλύτερο ποσοστό από όλους τους
παράγοντες. Αυτό παραπέμπει στην παρουσία ρατσιστικών συμπεριφορών στα
σχολεία των συμμετεχόντων. Η διαφορετικότητα πυροδοτεί φαινόμενα βίας
(Δήμου, 2013).
Επειδή η σχολική βία είναι πολυπαραγοντικό φαινόμενο, όπως προκύπτει από τη
βιβλιογραφία, οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν πολλούς παράγοντες, από αρκετά ως
πάρα πολύ σημαντικούς, για την εμφάνιση του bullying, αποδίδοντας εξέχοντα ρόλο
στην οικογένεια, η οποία ευθύνεται κυρίως για τη διαμόρφωση της
προσωπικότητας και του αξιακού συστήματος του παιδιού, όντας ο πρωταρχικός
φορέας κοινωνικοποίησης. Ως πολύ σημαντική καταγράφεται και η προσωπικότητα
όλων των εμπλεκόμενων στη βία μελών, αφού έχει βρεθεί ότι το επίπεδο
αυτοεκτίμησης τόσο του δράστη όσο και του αποδέκτη της βίας είναι συνήθως
χαμηλά. Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν πολύ σημαντική στην εκδήλωση του
εκφοβισμού την επιρροή των μαθητών από τους συνομηλίκους, καθώς μοιράζονται
μαζί τους τα ίδια ενδιαφέροντα και στόχους. Επιπρόσθετα, αποδίδουν ευθύνες στην
έλλειψη συνεργασίας με τους γονείς για την αντιμετώπιση των περιστατικών και
ενοχοποιούν τα ΜΜΕ και την ξενοφοβία (αν συσχετίσουμε το τελευταίο με τη
σημασία που δίνουν στον παράγοντα εθνικότητα) (Βεγιάννη, 2011. Τσιάντης 2008.
Bibou-Nakou et al, 2012). Λιγότερο σημαντικοί θεωρούνται οι σιωπηροί
παρατηρητές. Παράγοντες που αφορούν το σχολείο, όπως η έμφαση που δίνει στην
υψηλή σχολική επίδοση και η έλλειψη προγραμμάτων πρόληψης, σημειώνονται
λιγότερο, παρόλο που οι ερευνητές έχουν καταλήξει ότι στο τελευταίο βρίσκεται το
κλειδί για την αποδυνάμωση του φαινομένου του bullying (Asimopoulos et al, 2013.
Τσιάντης 2008. Berger et al, 2008).
Η έλλειψη συνεργασίας με τους γονείς συνδυαστικά και με τους τρόπους
παρέμβασης και αντιμετώπισης της σχολικής βίας που οι εκπαιδευτικοί της έρευνας
θεωρούν κατάλληλους, δείχνουν πώς κατανοούν και πώς αντιμετωπίζουν τα
περιστατικά βίας. Αναφέροντας ως πρώτη επιλογή τη συζήτηση με το θύμα και με
-649-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων

τους γονείς του θύματος και του θύτη σημαίνει ότι δείχνουν μεγαλύτερη συμπάθεια
προς το θύμα και ότι πιστεύουν στη συνεργασία με τους γονείς. Βλέπουμε ότι
επιλέγουν άμεσότερους τρόπους και πιο οικείους στην εμπειρία και τις συνήθειές
τους, με έμφαση στην επικοινωνία (Bulton 1997. Βεγιάννη, 2011). Λιγότερο, αλλά
όχι αμελητέα αναφέρεται η συνεργασία με επαγγελματίες ψυχικής υγείας και το
Σχολικό Σύμβουλο (Βεγιάννη, 2011).
Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών, στη
συνεργασία και την εμπλοκή όλου του διδακτικού προσωπικού καθώς και την
έμφαση στην ενίσχυση του θετικού κλίματος μεταξύ των μαθητών. Δεν φαίνεται
όμως να συνδέουν τις παραπάνω συμμετοχικές και ολιστικές πρακτικές με την
εφαρμογή ομαδοσυνεργατικών μεθόδων διδασκαλίας. Εδώ εγείρεται πάλι το θέμα
της επιμόρφωσης.
Αξιοσημείωτο είναι ότι ενώ στην έρευνα των Asimopoulos et al, 2013, οι
εκπαιδευτικοί υιοθετούν αρνητικές στρατηγικές στη διαχείριση των περιστατικών
βίας (προειδοποιήσεις, αναφορές στο Δ/ντή, στους γονείς), στην παρούσα μελέτη
αυτοί οι τρόποι συγκέντρωσαν τις λιγότερες απαντήσεις.
Είναι ενθαρρυντικό ότι οι εκπαιδευτικοί δείχνουν να αισθάνονται αρκετά ικανοί να
διαχειριστούν τα θέματα σχολικής βίας που προκύπτουν, εύρημα που έρχεται σε
αντίφαση με προηγούμενα πορίσματα που δείχνουν την αδυναμία, την ανασφάλεια
ή και την αδιαφορία των εκπαιδευτικών να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο (Bulton,
1997. Yoon & Kerber, χ.χρ. Asimopoulos et al, 2013).
Εντούτοις, καταδεικνύεται η ανάγκη και το ενδιαφέρον για επιμόρφωση γύρω από
αυτό το φλέγον θέμα, όπως φαίνεται από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών και
από το μεγάλο ποσοστό που έχει παρακολουθήσει σεμινάρια για τη σχολική βία,
Έχει ωστόσο ενδιαφέρον ότι θεωρούν απαραίτητη και την ευαισθητοποίηση των
μαθητών τους σε θέματα σχολικής βίας και εκφοβισμού.
Προκειμένου να οδηγηθούμε σε αναλυτικότερα συμπεράσματα σε επόμενη φάση
θα γίνει συσχετισμός των δεδομένων με τα δημογραφικά στοιχεία, το φύλο και τα
χρόνια υπηρεσίας των συμμετεχόντων, και θα δοθεί αντίστοιχο ερωτηματολόγιο
στους μαθητές για σύγκριση των αποτελεσμάτων.
Συμπεράσματα
Παρόλο που το Υπουργείο Παιδείας, φαίνεται να αναγνωρίζει τη σοβαρότητα της
κατάστασης, όπως καταδεικνύει η λειτουργία Παρατηρητηρίου για την πρόληψη
της σχολικής βίας και του εκφοβισμού η εμπειρία δείχνει ότι αυτό από μόνο του δεν
αρκεί.
Αν λοιπόν δεχτούμε ότι η ενδοσχολική βία είναι πλέον μια συχνή πραγματικότητα
στα περισσότερα σχολεία μας καθημερινά, όλοι οι συμμετέχοντες στην
εκπαιδευτική κοινότητα, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, αρμόδιοι φορείς και ομάδες
πρέπει να συνεργαστούν και να πάρουν μέτρα για την πρόληψη και εξάλειψή της,
μέσα από συντονισμένες ενέργειες και συμμετοχικές πρακτικές που θα φέρουν
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κοντά δασκάλους, μαθητές και γονείς. Φαίνεται ότι ο μοναδικός ικανός
«αναχαιτιστικός» παράγοντας στη σχολική βία είναι το ίδιο το σχολείο
(Asimopoulos et al, 2013). Οι εκπαιδευτικοί, που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή,
είναι εκείνοι που εφαρμόζοντας κατάλληλα προγράμματα πρωτογενούς πρόληψης,
εστιασμένα στο τρίπτυχο Παρέμβαση, Πρόληψη, Ενδυνάμωση, θα βελτιώσουν τις
σχέσεις και την επικοινωνία στο σχολείο και θα εδραιώσουν ένα κλίμα
συνεργασίας, ασφάλειας και χαράς.
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Εκπαιδευτική πολιτική της Γαλλίας για τη πρακτική άσκηση στο
Επαγγελματικό Λύκειο (η περίπτωση του ηλεκτρολόγου)
Ορφανός Χάρις
Σχολικός Σύμβουλος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (ΠΕ12.05)
orfanosch@gmail.com
Περίληψη
Στην ανωτέρα δευτεροβάθμια εκπαίδευση της Γαλλίας ανήκει το επαγγελματικό
Λύκειο με 3 έτη σπουδών. Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης για τον μαθητή του
επαγγελματικού λυκείου της ειδικότητας του ηλεκτρολόγου είναι 22 εβδομάδες εκ
των οποίων οι 16 κατανέμονται στα δύο τελευταία χρόνια εκπαίδευσης (πρώτη και
τερματική). Είναι επιθυμητή η κατανομή των περιόδων σε πολλές εταιρείες. Υπάρχει
συμφωνία μεταξύ του της εταιρείας και του σχολείου. Η κατάρτιση του μαθητή
βασίζεται κύρια στην ύπαρξη επόπτη (της εταιρείας) αλλά και τη παιδαγωγική
ομάδα του σχολείου. Ο μαθητής αξιολογείται με συγκεκριμένη διαδικασία και
σύμφωνα με φάκελο που συντάσσει.
Εισαγωγή
Μέχρι σήμερα στη χώρα μας οι πτυχιούχοι των ΕΠΑΛ του υπουργείου Παιδείας (με
όποια ονομασία αυτά είχαν στο παρελθόν) δεν ήταν υποχρεωμένοι να κάνουν
πρακτική άσκηση στους επαγγελματικούς τους χώρους για τη λήψη του πτυχίου
τους. Τούτο εν γένει θεωρήθηκε ως μειονέκτημα της εκπαίδευσής τους και με
πρόσφατη νομοθεσία προσδιορίσθηκε η αναγκαιότητα της πρακτικής άσκησης
χωρίς όμως να υπάρξουν λεπτομέρειες ως προς τη διαδικασία υλοποίησής της. Με
δεδομένη αυτή τη νομοθετική εκκρεμότητα αναζήτησα ανάλογες νομοθετικές
πρακτικές που ακολούθησαν προηγμένα τεχνολογικά κράτη της Ευρώπης.
Μελέτησα το νομικό πλαίσιο που διέπει την πρακτική άσκηση για την απόκτηση του
επαγγελματικού απολυτηρίου στη Γαλλία, που έχει παρεμφερή με την Ελλάδα δομή
επαγγελματικής εκπαίδευσης, εστιάζοντας στην ειδικότητα των ηλεκτρολόγων.
Γενικά στοιχεία για την ανωτέρα δευτεροβάθμια εκπαίδευση στη Γαλλία
Στη Γαλλία υπάρχει εθνικό σύστημα εκπαίδευσης που διέπεται από τον Κώδικα της
Εκπαίδευσης (Code de l’éducation).
Σύμφωνα με τον κώδικα της εκπαίδευσης «η δευτεροβάθμια εκπαίδευση που
εξασφαλίζεται στους μαθητές μέσα στα λύκεια αποτελεί προέκταση αυτής που
αποκτάται στα γυμνάσια, αναπτύσοντας τη γενική γνώση (κουλτούρα) και τις
ειδικές γνώσεις των μαθητών. Μπορεί να περιλαμβάνει την απόκτηση
επαγγελματικών προσόντων και να προετοιμάζει για περαιτέρω εκπαίδευση.»
(άρθρο d333-1 κώδικα της εκπαίδευσης)
«Τρεις κατευθύνσεις εκπαίδευσης είναι οργανωμένες μέσα στα λύκεια:
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1 Η γενική κατεύθυνση 2 Η τεχνολογική κατεύθυνση και 3 Η επαγγελματική
κατεύθυνση που οδηγεί στην έκδοση πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας
(certificat d'aptitude professionnelle), πτυχίου επαγγελματικών σπουδών (brevet
d'études professionnelles) και επαγγελματικού απολυτηρίου (baccalauréat
professionnel). Τα διπλώματα αυτά αναφέρουν επαγγελματική ειδικότητα.»….
«Η επαγγελματική κατεύθυνση περιλαμβάνει:
α) Ένα διετή κύκλο που οδηγεί σε ένα από τα πτυχία επιπέδου V, ο κατάλογος των
οποίων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας.
β) Ένα κύκλο τριών ετών που οδηγεί σε δίπλωμα επαγγελματικού απολυτηρίου
αποτελούμενος από τις τάξεις της δευτέρας επαγγελματικής, της πρώτης
επαγγελματικής και της τερματικής (τελικής) επαγγελματικής.
Επαγγελματικό απολυτηριο
«Το επαγγελματικό απολυτηριο είναι ένα εθνικό δίπλωμα που εκδίδεται σύμφωνα
με τους όρους που προβλέπονται στα άρθρα D. 337-52 έως D. 337-94 του κώδικα
της εκπαίδευσης. Έχει καταγραφεί στο εθνικό κατάλογο των επαγγελματικών
πιστοποιήσεων και ταξινομείται στο επίπεδο IV της διυπουργικής ταξινόμησης των
επιπέδων εκπαίδευσης...…οι κάτοχοι του μπορούν να ασκήσουν επαγγελματική
δραστηριότητα με υψηλά προσόντα. Το επαγγελματικό απολυτήριο εκδίδεται ως
τίτλος μιας επαγγελματικής ειδικότητας.» (Αρθρο d337-51)
«Το επαγγελματικό απολυτήριο πιστοποιεί επαγγελματικά προσόντα. Το πρότυπο
πιστοποίησης (référentiel de certification) κάθε επαγγελματικoύ απολυτηρίου
απαριθμεί τις ικανότητες, τη τεχνογνωσία (savoir – faire), τις επαγγελματικές,
τεχνολογικές και γενικές δεξιότητες και τiς γνώσεις που οι κάτοχοι του διπλώματος
πρέπει να έχουν, συγκεκριμενοποιεί τις γνώσεις που πρέπει να έχουν αποκτηθεί και
καθορίζει τα επίπεδα των απαιτήσεων για τη λήψη του διπλώματος. Το πρότυπο
πιστοποίησης είναι οργανωμένο σε ενότητες που αποτελούν ένα σύνολο. Οι
ένότητες είναι συναφείς όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής του πτυχίου, τις
ικανότητες, τη τεχνογνωσία, τις δεξιότητες και τις γνώσεις. Ορισμένες ενότητες
μπορεί να είναι κοινές σε αρκετά διπλώματα.». (Άρθρο d337-52)
«Οι ειδικότητες του επαγγελματικού απολυτηρίου δημιουργούνται με απόφαση του
υπουργού παιδείας μετά από προτάσεις των αρμοδίων επαγγελματικών
συμβουλευτικών επιτροπών…
Για κάθε ειδικοτητα του επαγγελματικού απολυτηρίου, η απόφαση που τη
δημιουργεί καθορίζει το πρότυπο των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, το
πρότυπο πιστοποίησης και τον ειδικο κανονισμό που ορίζει τις προϋποθέσεις για
την απονομή του διπλώματος αυτού».( Άρθρο d337-53)
«Η εκπαίδευση που οδηγεί στο επαγγελματικό απολυτήριο περιλαμβάνει
περιόδους κατάρτισης στον επαγγελματικό χώρο, που διοργανώνεται υπό την
ευθύνη των ιδρυμάτων εκπαίδευσης.
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Οι γενικοί κανόνες για την οργάνωση της κατάρτισης και των περιόδων κατάρτισης
στον επαγγελματικό χώρο καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας.»
(άρθρο d337-54)
Το πλαίσιο της πρακτικής άσκησης στον επαγγελματικό χώρο για τους
ηλεκτρολόγους
Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι για τον μαθητή του επαγγελματικού
λυκείου 22 εβδομάδες εκ των οποίων οι 16 εβδομάδες κατανέμονται στα δύο
τελευταία χρόνια εκπαίδευσης (πρώτη και τερματική). Επιθυμητό είναι αυτές να
μοιράζονται σε 8 εβδομάδες ανά έτος. Κάθε περίοδος στην ίδια εταιρεία δεν πρέπει
να είναι μεγαλύτερη από 8 εβδομάδες και μικρότερη από 3.
Είναι επιθυμητή η κατανομή των περιόδων σε πολλές εταιρείες. Λαμβάνοντας
υπόψη τον τομέα εφαρμογής κάθε επαγγελματικού λυκείου που παρέχει
επαγγελματικό απολυτήριο ELEEC (ειδικότητα ηλεκτρολόγων) είναι κεφαλαιώδες οι
μαθητές να δραστηριοποιούνται 4 εβδομάδες στο άλλο τομέα εφαρμογής από
αυτόν που εκπαιδεύονται (εμβαθύνουν).
Σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ της ΥΑ ίδρυσης του ELEEC.
Για τον προσδιορισμό των περιόδων λαμβάνονται υπόψη:
• Οι αντικειμενικοί περιορισμοί των επιχειρήσεων και των σχολείων.
• Οι Εκπαιδευτικοί στόχοι ειδικά για αυτές τις περιόδους.
• Τα προγράμματα σπουδών.
Οι περίοδοι της πρακτικής άσκησης στο χώρο εργασίας είναι φάσεις ζωτικής
σημασίας της εκπαίδευσης που οδηγεί στην απόκτηση διπλώματος και, ως εκ
τούτου, θα πρέπει να είναι σε αλληλεπίδραση με το επαγγελματικό λύκειο.
Συμβάλλουν στην απόκτηση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την λήψη του
διπλώματος και αποσκοπούν στην ανάπτυξη των ικανοτήτων της αυτονομίας και
υπευθυνότητας του υποψηφίου κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης του. Για το
σκοπό αυτό, η πρακτική άσκηση στο χώρο δουλειάς θα πρέπει να επιτρέψει στους
μελλοντικούς αποφοίτους:
• Να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες για την εδραίωση και την απόκτηση
γνώσεων και δεξιοτήτων τεχνογνωσίας.
• Να χρησιμοποιήσουν τον εξοπλισμό ή τα ειδικά εργαλεία.
• Να κατανοήσουν στη πράξη τους οικονομικούς, ανθρώπινους, τεχνικούς
περιορισμούς των επιχειρήσεων.
• Να κατανοήσουν τους περιορισμούς της ασφάλειας και των μεθόδων εργασίας.
• Να παρατηρήσουν και να αναλύσουν μέσα από πραγματικές καταστάσεις τα
διάφορα στοιχεία μιας στρατηγικής για την ποιότητα και να αντιλαμβάνονται
διακριτά το κόστος της έλλειψης ποιότητας.
• Να χρησιμοποιούν τις γνώσεις που απέκτησαν στον τομέα της επικοινωνίας,
εφαρμόζοντας, ιδίως, γνήσιες σχέσεις με διάφορους συνομιλητές?
• Να συνειδητοποιούν τη σημασία των αρμοδιοτήτων όλων των εμπλεκόμενων
τμημάτων και των υπηρεσιών σε μια εταιρεία.
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Η ποικιλία των εταιρειών που έχουν τη δυνατότητα υποδεχθούν υποψηφίους για το
επαγγελματικό απολυτήριο, τόσο από τη φύση των δραστηριοτήτων τους όσο και
από το μέγεθός τους, απαιτεί κάποια ευελιξία στον καθορισμό των δραστηριοτήτων
και των δεξιοτήτων που μπορούν να αποκτηθούν εντός της επιχείρησης όπως
επίσης και των προϋποθέσεων που πρέπει να προσαρμόζονται σε κάθε
συγκεκριμένη κατάσταση.
Η επιλογή των πλέον κατάλληλων δραστηριοτήτων, ανάλογα με την εταιρεία
υποδοχής, θα πρέπει να εγκριθεί από ομάδα καθηγητών, σε συνεργασία με την
εταιρεία ή τον όμιλο των εταιρειών υποδοχής.
Ο ρόλος του επόπτη
Η κατάρτιση των μελλοντικών επαγγελματιών βασίζεται σε κάθε πρόσωπο της
εταιρείας, αλλά κυρίως στον επόπτη που διορίζεται από την εταιρεία ή τον όμιλο
των εταιρειών υποδοχής.
Ο ρόλος του επόπτη είναι να υποδεχτεί τον υποψήφιο του επαγγελματικού
απολυτηρίου και να παρακολουθεί την πρόοδό του βοηθώντας τον/την να εξελιχθεί
σε επαγγελματικό πλαίσιο.
Μεταδίδει ή ενεργεί να αποκτηθούν από τον / την υποψήφιο/α ειδικές γνώσεις,
πρακτικές και τεχνικές απαραίτητες για το επαγγελματικό του μέλλον.
Διευκολύνει την πρόσβαση του/της σε διάφορες περιοχές που παρουσιάζουν ένα
ενδιαφέρον επαγγελματικό, οικονομικό και κοινωνικό για την εκπαίδευση του/της.
Ενώ είναι απαραίτητη η παροχή βασικών πληροφοριών, θα πρέπει να προωθήσει
την ικανότητα του/της για αυτονομία και να ενθαρρύνει την περιέργεια του/της
μέσα σε μια κατάσταση εργασίας και ένα νέο περιβάλλον.
Είναι, τελικά, ο προνομιακός συνομιλητής της παιδαγωγικής ομάδας και συνυπεύθυνος για την αξιολόγηση του μαθητή κατά την περίοδο της κατάρτισης του
στο χώρο εργασίας.
Παρακολούθηση (προετοιμασία, οργάνωση, επίβλεψη, αξιολόγηση) της
επαγγελματικής κατάρτισης πραγματοποιείται σε συναντήσεις μεταξύ του επόπτη
και των μελών της παιδαγωγικής ομάδας.
Στόχοι
Η πρακτική άσκηση στο χώρο εργασίας στοχεύει κυρίως στην ανάπτυξη των
δεξιοτήτων και σχετικών γνώσεων που ορίζονται από το πρότυπο πιστοποίησης που
κυρίως αποκτώνται στην εταιρεία υπό την εποπτεία του επόπτη.
Η συμφωνία μεταξύ του επαγγελματικού λυκείου αναδεικνύει μετά από
διαπραγμάτευση, τις δεξιότητες που θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τη παρακάτω
λίστα.
C1-1,T5-1: C1-4,T0-2: C2-3, T2-4: C2-4, T2-2: C2-5, T2-1: C2-6, T2-1: C4-5, T1-4: C46,T3-2:C4-5, T1-3 που προσδιορίζονται στο πρότυπο πιστοποίησης.
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Ως γνώσεις είναι εκείνες που σχετίζονται με αυτές τις δεξιότητες, καθώς και εκείνες
του τομέα της οικονομίας - διοίκησης.
Όροι
Η αναζήτηση εταιρειών υποδοχής λαμβάνει χώρα από κοινού από το μαθητή και τη
παιδαγωγική ομάδα του επαγγελματικού λυκείου, υπό την ευθύνη της παιδαγωγική
ομάδας.
Η οργάνωση των περιόδων κατάρτισης στην εταιρεία αποτελεί το αντικείμενο μιας
συμφωνίας μεταξύ του προέδρου της εταιρείας που δέχεται τους μαθητές και τον
Διευθυντή του σχολείου που είναι αυτοί εγγεγραμμένοι. Η σύμβαση αυτή
συντάσσεται σύμφωνα με το πρότυπο σύμβασης που ορίζεται από το μνημόνιο Νο
96-241 της 15ης Οκτωβρίου 1996 (BOEN αριθ. 38 της 24ης Οκτωβρίου 1996).
Όλη η παιδαγωγική ομάδα συμμετέχει στην παρακολούθηση της περιόδου της
πρακτικής άσκησης. Οι επισκέψεις οργανώνονται σε συμφωνία με τους υπευθύνους
της εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα τους και τις απαιτήσεις
εμπιστευτικότητας που τους επιβάλλονται.
Στο τέλος της περιόδου εκπαίδευσης, ο υποψήφιος συστήνει ένα φάκελο που
περιέχει την έκθεση της πρακτικής άσκησης και τα πιστοποιητικά κατάρτισής του.
Η έκθεση περιλαμβάνει περίληψη των πιο σημαντικών δραστηριοτήτων που ο
υποψήφιος πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής του στην εταιρεία.
Οι δραστηριότητες αυτές παρουσιάζονται, στο μέτρο του δυνατού, με τη μορφή της
μελέτης περίπτωσης και θεωρούνται από τον επόπτη του μαθητή στην εταιρεία. Η
θεώρηση αυτή πιστοποιεί ότι οι δραστηριότητες που καταγράφονται στην έκθεση
αντιστοιχούν σε αυτές που έχουν ανατεθεί στο μαθητή κατά τη διάρκεια της
πρακτικής άσκησής του.
Τα πιστοποιητικά κατάρτισης επιτρέπουν την εξακρίβωση της διάρκειας της
κατάρτισης στο χώρο εργασίας και το τομέα δραστηριότητας σ’ αυτή. Ο υποψήφιος
που δεν υποβάλει τα έγγραφα αυτά δεν επιτρέπεται να παρουσιάσει την ενότητα
U31 (καταστάσεις εργασίας που καθορίζονται και πραγματοποιούνται σε ένα
επαγγελματικό περιβάλλον).
Για τους υποψηφίους που παρουσιάζονται στην υπο-εξέταση E31 (ενότητα U31) με
τη μορφή άπαξ εξέτασης, ο διευθυντής καθορίζει την ημερομηνία κατά την οποία ο
φάκελος πρέπει να υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία για την οργάνωση της
εξέτασης.
Εξετάσεις-αξιολόγηση
Το επαγγελματικό απολυτήριο λαμβάνεται μετά από επιτυχία στις εξετάσεις.
Λαμβάνεται επίσης υπόψη η πρακτική άσκηση στον εργασιακό χώρο.(άρθρο d33769 κώδικα εκπαίδευσης).
Ε31: Καταστάσεις εργασίας που καθορίζονται και εφαρμόζονται στον
επαγγελματικό χώρο U31
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Σκοποί και στόχοι:
Σχεδιάζεται για να επικυρώνει το σύνολο ή μέρος των δεξιοτήτων του προτύπου
αναφοράς της πιστοποίησης: C1-1 C1-4 C1-6 C1-7 C1-8 C1-9 C2-3 C2-4 C2-5 C2-6 C2 17 C2-18 C3-2 C3-3, C3-4 C4-2 C4-4 C4-5 C4-6 C5-4 και των τεχνολογικών γνώσεων
που συνδέονται με αυτές.
Θα πρέπει να επιτρέπει:
- Επικύρωση των δεξιοτήτων που εφαρμόζονται σε καταστάσεις εργασίας και
εκτελούνται από τον υποψήφιο στην εταιρεία.
- Επαλήθευση της ικανότητας του υποψηφίου να υποστηρίξει και να αιτιολογήσει
γραπτώς και προφορικώς την επίλυση προβλημάτων που συναντά κατά την άσκηση
του επαγγέλματος.
Περιεχόμενα
Η εξέταση έχει ως στόχο να επιβεβαιώσει:
• Τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν στην εταιρεία,
• Την ικανότητα να αναλύει και να παρουσιάζει προφορικά τις επαγγελματικές
καταστάσεις σύμφωνα με ένα φάκελο σύνθεσης που συστάθηκε και ενημερώθηκε
από τον υποψήφιο.
Ο φάκελος σύνθεσης ειδικότερα περιέχει:
• Τέσσερις εκθέσεις για τις εργασίες που πραγματοποιούνται στην επιχείρηση και
έχουν επιλεγεί από τον υποψήφιο. Είναι σημαντικές και αντιπροσωπευτικές του
επαγγέλματος.
• μία από τις τέσσερις καταστάσεις εργασίας που είναι ενδελεχής και
παρουσιάζεται ως μελέτη περίπτωσης.
Η μελέτη περίπτωσης:
• αναπτύσσει ένα θέμα σχετικό με μια επαγγελματική κατάσταση σε αντιστοιχία με
τις δεξιότητες που αναφέρονται στο πρότυπο πιστοποίησης.
• έχει ως προέλευσή της μια επαγγελματική δραστηριότητα που επιλέγεται από τον
υποψήφιο ή έναν άξονα μελέτης που προτείνεται από τον επόπτη της επιχείρησης
σε συνεργασία με τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτή και τον υποψήφιο.
• βασίζεται σε ένα πρόβλημα που πρέπει να λυθεί και να αναλυθεί με όρους
πραγματοποίησης, βελτίωσης ή τροποποίησης του έργου. Τούτο θα πρέπει να
σχετίζεται με την τεχνολογία, τις επαγγελματικές τεχνικές, την ασφάλεια καθώς και
τα πρότυπα και τους κανονισμούς. Έχει την πηγή του σε μια δραστηριότητα που
σχετίζεται με την ηλεκτρικές κατασκευές και δεν θα πρέπει να βασίζεται
αποκλειστικά στη λειτουργία «μελέτη».
Συμπεράσματα
Η πρακτική άσκηση είναι παιδαγωγικά δομημένη.
Υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία
παρακολούθησης και αξιολόγησης των
δραστηριοτήτων του μαθητή κατά την πρακτική του άσκηση.
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Η πρακτική άσκηση των μαθητών στον επαγγελματικό χώρο προσανατολίζεται
πλήρως στην απόκτηση από τους μαθητές προσδιορισμένες, μέσω της συμφωνίας
σχολείου-εταιρείας, επαγγελματικές γνώσεις. Μάλιστα στις οδηγίες του υπουργείου
παιδείας υπάρχει η κατεύθυνση της κατανομής του χρόνου της πρακτικής άσκησης
των μαθητών σε πολλές επιχειρήσεις. Επίσης η αξιολόγηση των επιδόσεων του
μαθητή στην εταιρεία είναι αναλυτική συστηματική και πλήρως προσανατολισμένη
στον έλεγχο του βαθμού απόκτησης των απαραιτήτων από τον εργασιακό χώρο
επαγγελματικών γνώσεων.
Μέσω της δομημένης πρακτικής άσκησης στον χώρο που ασκείται το επάγγελμα ο
καταρτιζόμενος μπορεί να αποκτήσει τεχνολογικές γνώσεις που απαιτεί η αγορά
εργασίας.
Υπάρχουν τεχνικές δεξιότητες στις οποίες δεν μπορούν να εκπαιδευτούν οι μαθητές
στο εργαστήριο παρά μόνο σε πρακτική άσκηση στο χώρο εργασίας
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Αυτοεκτίμηση και επίδοση στο σχολικό περιβάλλον
Παλάζη B. Χρυσάνθη
Φιλόλογος, ΜΔΕ Φιλοσοφικής Σχολής, Δρ. Παιδαγωγικής
palazi@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
H μελέτη διερευνά τη σημασία των όρων αυτοεκτίμηση, διευκρινίζει τη διάκρισή της
σε υψηλή και χαμηλή, καθώς και τη σύνδεσή της με τη σχολική αυτοεκτίμηση και τη
σχολική επίδοση. Προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς των
παιδιών και εφήβων που εκδηλώνουν με διάφορους τρόπους την εικόνα που έχουν
για τον εαυτό τους, δίνεται έμφαση στην εκδήλωση του φαινομένου στην εφηβεία,
αναλύονται οι τρόποι με τους οποίους διαπιστώνεται η έλλειψη σχολικής
αυτοεκτίμησης και παρουσιάζονται ερευνητικά δεδομένα που συνδέουν άρρηκτα
την αυτοεκτίμηση με τη σχολική επίδοση. Τέλος καταγράφονται ενδεικτικά τρόποι
αντιμετώπισης του προβλήματος της μειωμένης σχολικής επίδοσης που συνδέεται
με την ύπαρξη χαμηλής αυτοεκτίμησης καθώς και ενδεικτικές τεχνικές για ενίσχυση
της αυτοεκτίμησης από γονείς και εκπαιδευτικούς.
Εισαγωγή - Προβληματική
«Ονομάτων επίσκεψις»:
Αυτοεκτίμηση
Με τον όρο αυτοεκτίμηση εννοούμε τον βαθμό στον οποίο εκτιμούμε, σεβόμαστε
αλλά και αποδεχόμαστε τον εαυτό μας όπως είναι. Με λίγα και απλά λόγια, είναι η
εσωτερική αντίληψη που έχουμε για αυτό που είμαστε, με τα θετικά και τα
αρνητικά μας στοιχεία. Η αυτοεκτίμηση είναι ένα συστατικό της αυτοαντίληψης,
δηλαδή του πώς αντιλαμβανόμαστε εμείς οι ίδιοι τον εαυτό μας. Αν μας ζητηθεί να
περιγράψουμε τον εαυτό μας, θα αναφερθούμε σε αρκετά χαρακτηριστικά, όπως
φυσική εμφάνιση, νοητικές και άλλες ικανότητες, κοινωνικές- οικογενειακές
σχέσεις, χαρακτηριστικά προσωπικότητας (Μεγάρη 1998). Αυτή η περιγραφή είναι
η αυτοαντίληψη (Λεοντάρη 1996, Σίμου & Παπάνης 2007, Σίμου 2008).
Η αυτοεκτίμηση αναφέρεται στο πώς νιώθουμε σε σχέση με όλα όσα
γνωρίζουμε/πιστεύουμε για τον εαυτό μας. Όταν αναφερόμαστε στην
αυτοεκτίμηση δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι συμπεριλαμβάνεται και η αυτοπεποίθηση,
που είναι η πίστη στις δυνατότητες και ικανότητές μας, αλλά δεν περιορίζεται σε
αυτήν, είναι πιο ευρεία έννοια και πιο καθοριστική για τη ψυχική μας ισορροπία και
ευτυχία.
Είναι ο βαθμός με τον οποίο αξιολογεί κανείς τον εαυτό του σε πλήρη διάσταση και
συνήθως καθορίζεται σε υψηλή και χαμηλή αυτοεκτίμηση).
• Υψηλή αυτοεκτίμηση: Αγάπη, σεβασμός, κατανόηση, φροντίδα και αποδοχή του
εαυτού μας, γενικότερη ευχαρίστηση με αυτό που είμαστε, με τα θετικά και τα
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αρνητικά μας στοιχεία, η αίσθηση ότι αξίζουμε καλά πράγματα στη ζωή,
ανεξάρτητα από αντικειμενικά προσόντα, γνώσεις και ικανότητες.
Eκδηλώσεις υψηλής αυτοεκτίμησης
Με φροντίδα της σωματικής και ψυχικής μας υγείας (π.χ. υγιεινή
διατροφή, άσκηση, επιδίωξη στόχων και ενδιαφερόντων), υγιείς σχέσεις, ψυχική
ηρεμία. Διαφοροποιείται από τον Ναρκισσισμό που είναι η παθολογική αγάπη προς
τον εαυτό, η οποία συνοδεύεται από εγωκεντρισμό και μια μη ρεαλιστική
αυτοεικόνα τελειότητας. Τα ναρκισσιστικά άτομα διακρίνονται ουσιαστικά από
χαμηλή αυτοεκτίμηση, συναισθηματική στέρηση και δυσκολία δημιουργίας
συναισθηματικών δεσμών με τους άλλους.
• Χαμηλή αυτοεκτίμηση: Έλλειψη ικανοποιητικής αγάπης, σεβασμού και εκτίμησης
προς τον εαυτό μας, συναισθήματα μειονεξίας και κατωτερότητας, γενικευμένο
αίσθημα δυσαρέσκειας με τον εαυτό μας, η αίσθηση ότι δε δικαιούμαστε και δεν
αξίζουμε πολλά στη ζωή και στις σχέσεις μας.
Εκδηλώσεις χαμηλής αυτοεκτίμησης
Με αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές όπως το κάπνισμα, κατάχρηση
ουσιών, ανορεξία, επικίνδυνες για τη ζωή και την ασφάλεια συμπεριφορές,
τελειομανία, άγχος, κατάθλιψη, φοβίες, παθητικότητα και αποδοχή περιφρόνησης,
εκμετάλλευσης και κακομεταχείρισης (π.χ. ανοχή κοροϊδίας, βίας κλπ).
Η αυτοεκτίμηση έχει απασχολήσει κατά καιρούς πολλούς επιστημονικούς κλάδους
και έχουν γίνει εκατοντάδες έρευνες (Bandura 1977, Κολιάδης 1997, Ματσαγγούρας
1983, Μεγάρη 1998, Σίμου & Παπάνης 2007, Σίμου 2008) που μελετούν την
αυτοεκτίμηση ως χαρακτηριστικό των ανθρώπων – και αυτό γιατί έχει βρεθεί να
επηρεάζει σημαντικά την πορεία και την εξέλιξη τόσο των παιδιών όσο και των
ενηλίκων. Σε τι όμως ακριβώς αναφέρεται η αυτοεκτίμηση και πώς μπορεί να
επηρεάσει τα παιδιά;
Σχολική αυτοεκτίμηση
Η σχολική αυτοεκτίμηση είναι ο τρόπος που βλέπει και αξιολογεί το παιδί τον εαυτό
του μέσα στο σχολείο. Το πώς αισθάνεται για διάφορες πλευρές του εαυτού του,
όπως είναι οι ικανότητες, η συμπεριφορά, η εμφάνιση και φυσικά οι επιδόσεις του
στα μαθήματα. Διαμορφώνεται από τα πρώτα χρόνια του παιδιού στο σχολείο, γι’
αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι πρώτες τάξεις του δημοτικού είναι
σημαντικές για να διαμορφωθεί μια υγιής σχολική αυτοεκτίμηση. Το αναπτυξιακό
στάδιο του χτισίματος της αυτοεκτίμησης, είναι η σχολική περίοδος 6-12 ετών
(Argyle 2002, Ράπτη 2003).
Η αυτοεκτίμηση όταν αναφερόμαστε σε παιδιά, θεωρείται μια πολυδιάστατη
έννοια, που διαμορφώνεται κάτω από την επίδραση διαφόρων μεταβλητών όπως
είναι το μορφωτικό επίπεδο των γονέων, το κοινωνικοοικονομικό τους επίπεδο , το
πολιτισμικό πλαίσιο του παιδιού, η ηλικία και το φύλο του, οι προσδοκίες των
εκπαιδευτικών και γονέων η προσωπική ιστορία του ατόμου κ.α. (Marsh, Parker, και
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Barnes 1985, Ράπτης 2001, Σαμαρά 2009). Τρεις είναι οι τομείς που αναφέρεται η
αυτοεκτίμηση κατά τη σχολική ηλικία. Είναι ο οικογενειακός, ο σχολικός και ο
κοινωνικός τομέας. Η αγάπη, η αποδοχή και ο σεβασμός των γονέων προς το παιδί
έχουν καθοριστικό ρόλο και αφορούν τον οικογενειακό τομέα. Στη γνωστική
αξιολόγηση καθώς και στη σχολική επίδοση παραπέμπει ο σχολικός τομέας. Η
εκτίμηση του κοινωνικού περίγυρου συμβάλλει στη διαμόρφωση της
αυτοεκτίμησης και είναι το πλαίσιο του τρίτου τομέα του κοινωνικού (Μπότσαρη
2001, Μακρή-Μπότσαρη 2001, Τσίγκα & Νάσαινα, 2012).
Στο παρελθόν η σχολική επίδοση των μαθητών θεωρούνταν κυρίως αποτέλεσμα της
νοημοσύνης τους . Σήμερα όμως δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα συναισθήματα και
στην αγωγή τους και μελετάται με κάθε λεπτομέρεια ο τρόπος δημιουργίας μιας
θετικής αυτοεκτίμησης. Γενικά το αίσθημα της αυτοεκτίμησης περιλαμβάνει πίστη
στον εαυτό μας και στις ικανότητές μας. Η σχολική αυτοεκτίμηση, διαμορφώνεται
από τα πρώτα κιόλας σχολικά χρόνια όταν το παιδί είναι στο δημοτικό σχολείο. Και
είναι εξαιρετικά σημαντική για την ανάπτυξή του, αφού έχει αποδειχτεί πώς όταν η
αυτοεκτίμηση είναι χαμηλή, τα αρνητικά έχουν μεγαλύτερη δύναμη πάνω στο
παιδί από τα θετικά. Πράγμα που σημαίνει ότι με την παραμικρή αποτυχία
απογοητεύεται, πτοείται και τα παρατάει. Η χαμηλή αυτοεκτίμηση βρίσκεται συχνά
στη βάση της πυραμίδας των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε στις σχέσεις, στη
συμπεριφορά, στα συναισθήματα (Argyle 2002, Ράπτη 2003). Στα παιδιά, που
βρίσκονται σε μια συνεχή και γρήγορη διαδικασία μάθησης, ανάπτυξης δεξιοτήτων,
διαμόρφωσης προσωπικότητας και δημιουργίας σχέσεων, η χαμηλή αυτοεκτίμηση
είναι σημαντικό εμπόδιο (Κολιάδης 1997, Ματσαγγούρας 1983, Μεγάρη 1998).
Σύμφωνα με έρευνες το χαμηλό αίσθημα αυτοεκτίμησης συνήθως επηρεάζει
αρνητικά τη σχολική απόδοση ενός μαθητή. Έχει βρεθεί δηλαδή ότι η υψηλή
αυτοεκτίμηση συνδέεται με υψηλή σχολική επίδοση και αντίστροφα, ότι η χαμηλή
σχολική επίδοση συνδέεται με τη χαμηλή αυτοεκτίμηση. Ως επίδοση της σχολικής
τάξης, χαρακτηρίζεται η μέθοδος εργασίας που εφαρμόζεται κατά τις διαδικασίες
μάθησης και η αποτελεσματικότητά της μετριέται με βαθμούς. Η επίδοση,
χαρακτηρίζεται ακόμη, από την ποιότητα και την ποσότητα. Οι βασικότεροι
παράγοντες που επηρεάζουν την επίδοση της σχολικής τάξης είναι: η διάρθρωσή
της, οι στόχοι της, η ποιότητα των μελών της και η προσωπικότητά τους
(Τσιπλητάρης 2000). Συγκεκριμένα σε έρευνα του Γιαννέλου (Γιανέλλος, 2003, σσ.
128-142). σε δείγμα 242 μαθητών Στ΄ Δημοτικού, διερευνήθηκε η αυτοαντίληψη
των μαθητών καθώς και η σχέση της με τη σχολική τους επίδοση. Τα ευρήματα της
ανωτέρω έρευνας κατέδειξαν ότι η αυτοαντίληψη έχει συνάφεια με την
αυτοαντίληψη σχολικής ικανότητας (r = 0,750) και κατά συνέπεια με τη σχολική
τους επίδοση.
Επιπρόσθετα στην έρευνα των Ν.Τσακιράκη και του Ηλ. Παπαρούνα (Τσακιράκης &
Παπαρούνας, 2001, σσ. 139-148) σε μαθητές Ε΄ - ΣΤ΄ τάξεων Δημοτικού σχολείου
και Γ΄- Δ΄ Γυμνασίου με θέμα: “Αυτοεκτίμηση και σχολική επίδοση στο γλωσσικό
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μάθημα σε σχέση με το φύλο του μαθητή και το μορφωτικό επίπεδο των γονέων
του», διαπιστώθηκε ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ γενικής - σχολικής - κοινωνικής
και της επίδοσής τους στο γλωσσικό μάθημα, σε συνάρτηση μάλιστα με το
μορφωτικό επίπεδο των γονέων και το φύλο του μαθητή. Σε άλλες έρευνες
Χατζηθεολόγου (1994), Στεφάνου (2001), διαπιστώνεται ότι η ακαδημαϊκή
μόρφωση των γονέων καλλιεργεί και στους ίδιους τους γονείς θετική αυτοεκτίμηση
καθιστώντας τους ικανούς να βοηθήσουν τα παιδιά τους ώστε να διαμορφώσουν
και εκείνα μια θετικότερη αυτοεκτίμηση. Το γεγονός της θετικής συσχέτισης του
μορφωτικού επιπέδου και των δύο γονέων, με την αυτοεκτίμησή των παιδιών,
οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πιθανόν η συσχέτιση αυτή να οφείλεται στο ότι οι
γονείς αυτοί έχουν στενότερες επαφές με τα παιδιά τους, ίσως έχοντας και οι ίδιοι
θετική αυτοεκτίμηση, ενθαρρύνουν και καλλιεργούν και στα ίδια τα παιδιά τους μια
θετικότερη εικόνα για τον εαυτό τους. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι ασχολούνται
περισσότερο μαζί τους γι’ αυτό και τα παιδιά αυτά έχουν καλύτερη γλωσσική
επίδοση.
Επιπλέον έρευνες έδειξαν ότι η σχολική αυτοεκτίμηση επηρεάζει (Λεονταρή 1996,
Argyle 2002):
• τον τρόπο που βλέπει και αξιολογεί το παιδί τον εαυτό του μέσα στο σχολείο
• το πώς αισθάνεται για τις ικανότητές του στην τάξη
• τις επιδόσεις του στα μαθήματα
• τη σχέση του με τους συμμαθητές του
• ακόμα και την εμφάνισή του
Να σημειώσουμε ωστόσο εδώ ότι η χαμηλή αυτοεκτίμηση είναι διαφορετική από
τις φυσιολογικές ανασφάλειες και αμφιβολίες της εφηβείας, που μπορεί να
υπάρχουν καθώς ο έφηβος αναζητά την ατομική του ταυτότητα.
Πως διαπιστώνεται η έλλειψη σχολικής αυτοεκτίμησης
Ένα παιδί που είναι πολύ ντροπαλό ή δειλό μέσα στην τάξη ή στο προαύλιο, μπορεί
να έχει χαμηλή σχολική αυτοεκτίμηση (Ζαφειροπούλου & Σωτηρίου 2001). Το ίδιο
ισχύει και για έναν μαθητή που δεν προσέχει στο μάθημα, δε συζητά εύκολα,
δείχνει κουρασμένος, έχει μελαγχολική έκφραση και κλείνεται στον εαυτό του.
Γενικά, ένα παιδί που έχει αρνητική σχέση με το σχολείο και δεν αντιμετωπίζει
απλά και μόνο πρόβλημα την περίοδο προσαρμογής στο νέο σχολικό περιβάλλον,
πιθανόν να έχει χαμηλή σχολική αυτοεκτίμηση.
Γενικά, παιδιά που δεν έχουν φίλους στο σχολείο, που συνήθως απομονώνονται,
αποφεύγουν να συμμετέχουν στο μάθημα και γενικά στις σχολικές δραστηριότητες
μπορεί να έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση. Αυτά όμως είναι σημάδια που θα εντοπίσει
ο εκπαιδευτικός στο σχολείο και στη συνέχεια θα ενημερώσει τη Διεύθυνση του
Σχολείου, τον υπεύθυνο καθηγητή της τάξης και τους γονείς του παιδιού (Ράπτης
2001).
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Παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά τη σχολική αυτοεκτίμηση (Κασσαβέτη &
Σίμου , Κοντοπούλου-Κοκκινάκη, 1990).
• Προβλήματα στην οικογένεια όπως διαζύγιο, σοβαρή ασθένεια ή
θάνατος, παρατεταμένη απουσία ενός από τους δύο γονείς για οποιονδήποτε
λόγο, εντάσεις και καβγάδες στο σπίτι.
• Η διαφορετικότητα: η διαφορετική φυλή ή έθνος, το διαφορετικό χρώμα
δέρματος, τα διαφορετικά σωματικά ή φυσικά χαρακτηριστικά, μπορεί να
αποτελούν αιτία χαμηλής αυτοεκτίμησης ιδιαίτερα αν συνδεθεί με φαινόμενα
αποκλεισμού.
• Η υπερπροστασία από τους γονείς μπορεί να έχει σαν συνέπεια τη μη ανάληψη
ευθυνών από το παιδί, πράγμα που με τη σειρά του σαμποτάρει την
αυτοπεποίθησή του στο σχολείο. Αν νιώθει ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει στο
σπίτι, είναι φυσικό να νιώθει ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει και στο σχολείο.
• Οι μαθησιακές δυσκολίες οδηγούν αρκετές φορές σε χαμηλή σχολική επίδοση,
αφού το παιδί δεν μπορεί να ακολουθήσει το ρυθμό μάθησης της υπόλοιπης
τάξης. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να εντοπιστούν εγκαίρως, έτσι ώστε το παιδί να
λάβει την υποστήριξη και καθοδήγηση που χρειάζεται και να νιώσει ότι μπορεί να
τα καταφέρει.
• Γονείς που έχουν μανία με το άριστα μπορεί να σαμποτάρουν την
αυτοπεποίθηση των παιδιών τους. Γενικά, γονείς που βλέπουν το παιδί σαν
προέκταση του εαυτού τους μπορεί με τις φιλοδοξίες και τις προσδοκίες τους για
υψηλές μαθητικές επιδόσεις να κάνουν τα παιδιά τους να νιώσουν ότι δεν τα
καταφέρνουν αρκετά καλά, όταν οι επιδόσεις τους δεν είναι άριστες.
Αυτοεκτίμηση και εφηβεία
Τα παιδιά της πρωτοσχολικής ηλικίας χάνουν ένα μέρος της αυτοεκτίμησής τους,
γιατί πρέπει να ξεπεράσουν δυσκολίες που συναντούν με τους καινούριους
συμμαθητές και τους νέους κανόνες (Πετρογιάννης 2003). Ακόμη, στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση η αυτοεκτίμηση σχετίζεται με τις επιτυχίες τους, την
επίδοσή τους στα αθλήματα και βέβαια με την επίδοσή τους στα μαθήματα (Τσίγκα
& Νάσαινα, 2012). Κάτι ανάλογο διαπιστώνει έρευνα των Σίσκου και Παπαϊωάννου
(Σίσκου-Παπαϊωάννου, 2007, σσ. 155-170) σε μαθητές που φοιτούν στην Α΄
Γυμνασίου (Χατζηχρήστου & Hopf 1992). Στο εφηβικό αναπτυξιακό στάδιο η
αυτοεκτίμηση των εφήβων επηρεάζεται από τις σωματικές και ορμονικές αλλαγές,
από την εξωτερική εμφάνιση και από τη γνώμη που έχουν οι άλλοι γι’ αυτούς. Όταν
οι έφηβοι έχουν τις προϋποθέσεις (οικογένεια, φίλους, σκοπούς) αναπτύσσουν
υψηλή αυτοεκτίμηση (Κοντοπούλου-Κοκκινάκη 1990).
Στην εφηβεία, το κύριο αναπτυξιακό ζήτημα είναι η αυτονομία, παράλληλα με την
αναζήτηση της ταυτότητας. Ο έφηβος δεν είναι πια παιδί, αλλά ούτε και ενήλικας.
Χρειάζεται να αντιδράσει, να αμφισβητήσει την τελειότητα που πίστευε ότι είχαν οι
γονείς του όταν ήταν παιδί, αλλά και την παντοδυναμία του σχολείου και της
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κοινωνίας. Αυτό είναι φυσιολογικό και αναγκαίο και όσο πιο πολλή κατανόηση
μπορούν να δείξουν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί σε αυτή τη φάση, χτίζοντας
γέφυρες επικοινωνίας μαζί τους, τόσο καλύτερα θα αντιμετωπιστεί αυτή η περίοδος
(Ράπτης 2001, Σάμπαλη 2008).
Ο έφηβος χρειάζεται να πάρει πρωτοβουλίες, ενώ αναπτύσσει πλέον σημαντικές
σχέσεις και με άτομα εκτός οικογένειας. Οι φίλοι του και η συμπεριφορά τους
απέναντι του είναι πλέον πολύ σημαντικές γι’ αυτό (Κοντοπούλου-Κοκκινάκη, 1990,
Κουμή 1997, Argyle 2002, Ράπτη 2003, ).
Το σώμα του αλλάζει, από παιδικό γίνεται αντρικό ή γυναικείο. Ο ρυθμός και
τρόπος αλλαγής, αλλά και η στάση της οικογένειας και των φίλων προς τις αλλαγές
αυτές, θα καθορίσουν και την εξέλιξη της αυτοεικόνας του ατόμου. Απότομες,
καθυστερημένες ή ασυνήθιστες αλλαγές, συνοδευόμενες συχνά από πειράγματα,
κάνουν πολλές φορές τον έφηβο να αισθανθεί ντροπή και υποτίμηση για το σώμα
του, παράγοντα επικινδυνότητας για την ανάπτυξη χαμηλής αυτοεκτίμησης
Χαρακτηριστικά εφήβου με υψηλή αυτοεκτίμηση:
• Είναι χαρούμενος και ικανοποιημένος με τον εαυτό του
• Κοινωνικός, επιλέγεται για φίλος
• Δραστήριος με πολλά ενδιαφέροντα
• Δοκιμάζει νέα πράγματα
• Έχει πιο ξεκάθαρους στόχους και όραμα
• Γνωρίζει ποιος είναι και τι θέλει
• Γίνεται σταδιακά όλο και πιο αυτόνομος, στο δρόμο προς την ενηλικίωση.
• Παίρνει πρωτοβουλίες και δεν φοβάται να δοκιμάσει τις δυνατότητές του σε νέες
δραστηριότητες.
• Έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του και δεν αποθαρρύνεται εύκολα.
• Αναλαμβάνει τις ευθύνες που του αναλογούν, γίνεται υπεύθυνος.
• Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την ψυχολογική πίεση που μπορεί να υποστεί
(από συνομηλίκους, τις απαιτήσεις της σχολικής ζωής, τραυματικά γεγονότα κλπ).
• Διαχειρίζεται τα αρνητικά συναισθήματα (π.χ. άγχος, θλίψη, θυμός).
• Μαθαίνει όχι μόνο να παίρνει, αλλά και να δίνει θετικά συναισθήματα και να
παρέχει βοήθεια και υποστήριξη στους συνανθρώπους του.
Χαρακτηριστικά εφήβου με χαμηλή αυτοεκτίμηση:
• Έχει ευμετάβλητα συναισθήματα
• Δεν νιώθει ικανοποιημένος με αυτά που έχει
• Ζηλιάρης, νιώθει πάντα αδικημένος
• Είναι κοινωνικά αφανής ή προσκολλάται σε φιλίες
• Επικριτικός, προσβάλλει τους άλλους και σχολιάζει αρνητικά
• Έχει περιορισμένα ενδιαφέροντα
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• Αποφεύγει να δοκιμάσουν νέα πράγματα
• Είναι ανασφαλής και δεν παίρνει μόνος του αποφάσεις
• Έχει κρυμμένα συναισθήματα κατωτερότητας και αναξιότητας
• Δεν έχει στόχους και επηρεάζεται εύκολα από τους άλλους
• Συνήθως χρησιμοποιεί αθέμιτους τρόπους για να κάνει κάτι
• Μπλέκεται σε δολοπλοκίες, αντιγράφει, λέει ψέματα και κατηγορεί τους άλλους
• Δεν γνωρίζει ποιος είναι και τι θέλει
• Αναφέρεται συχνά στον εαυτό του με αρνητικούς χαρακτηρισμούς ή μειώνει/
υποβιβάζει τα θετικά του στοιχεία.
• Εστιάζει στην αρνητική διάθεση των άλλων, ακόμα κι αν αυτή δεν σχετίζεται με
τη δική του συμπεριφορά.
• Δεν δέχεται την κριτική από τους άλλους, ακόμα και όταν είναι εποικοδομητική,
επειδή του δημιουργεί δυσβάσταχτο άγχος.
• Ασκεί σκληρή κριτική στους άλλους.
• Στο σχολείο, η επίδοση και η συμμετοχή του δεν ανταποκρίνονται στις
δυνατότητές του.
• Έχει δυσκολία στη δημιουργία φιλίας ή παρέας και συχνά βιώνει απόρριψη από
τους συνομήλικους.
• Επηρεάζεται συναισθηματικά πολύ από τα αρνητικά σχόλια των άλλων.
• Στενοχωριέται υπερβολικά από τις αποτυχίες του. Γι’ αυτό τα παιδιά με χαμηλή
αυτοεκτίμηση είναι ιδιαίτερα επιρρεπή στο άγχος και την κατάθλιψη.
• Μπορεί ακόμα και να υιοθετήσει αντικοινωνικές ή παραβατικές συμπεριφορές.
Συζήτηση - Συμπεράσματα
Η αυτοεκτίμηση ενός παιδιού εξαρτάται από το πόσο πολύτιμο και αξιόλογο βλέπει
το ίδιο τον εαυτό του. Αυτή η εκτίμηση όμως δεν βασίζεται μόνο στην προσωπική
αντίληψη του παιδιού. Επηρεάζεται και διαμορφώνεται άμεσα από το οικογενειακό
και κοινωνικό περιβάλλον και από τη γνώμη και άποψη που έχουν εκφράσει οι
άλλοι για το παιδί. Για παράδειγμα, τα παιδιά που λαμβάνουν αποδοχή και συνεχή
ενθάρρυνση, θα έχουν υψηλότερη αυτοεκτίμηση από τα παιδιά που
αποθαρρύνονται και απογοητεύουν τους άλλους γύρω τους. Το αποτέλεσμα της
χαμηλής αυτοεκτίμησης μπορεί να εκφράζεται με συμπεριφορές που προκαλούν
ανησυχία και άγχος τόσο στους γονείς, όσο και στα άτομα του κοντινού
περιβάλλοντος του παιδιού. Οι τομείς που επηρεάζονται αρνητικά από τη χαμηλή
αυτοεκτίμηση του παιδιού. Η χαμηλή αυτοεκτίμηση μπορεί να επηρεάσει αρνητικά
πολλούς τομείς και πτυχές της ζωής του παιδιού. Σύμφωνα με έρευνες (Σάμπαλη
2008) η χαμηλή αυτοεκτίμηση συνήθως επηρεάζει τα παρακάτω:
• Αυτοπεποίθηση: Ένα παιδί με χαμηλή αυτοεκτίμηση, δεν έχει και
αυτοπεποίθηση. Δηλαδή μπορεί να νιώθει άβολα σε νέες καταστάσεις και
δραστηριότητες γιατί πιστεύει ότι δε θα τα καταφέρει – τείνει να προκαταβάλει την
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προσπάθειά του αρνητικά. Ακόμα και τα ταλέντα ή τις δεξιότητες που μπορεί να
έχει το παιδί, τείνει να τα μειώνει και να τα εκμηδενίζει πιστεύοντας ότι οι άλλοι
δεν τα εκτιμούν. Η έλλειψη αυτοπεποίθησης και η τάση του παιδιού να κρίνει
υπερβολικά αυστηρά τον εαυτό του, μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την
κοινωνικοποίησή του και τη δημιουργία φίλων, τα οποία με τη σειρά τους θα
μειώσουν ακόμα περισσότερο την αυτοεκτίμηση. Αυτό μπορεί να αρχίσει να
δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο απογοήτευσης και απόσυρσης με αποτέλεσμα η
παρέμβαση των γονιών αλλά και άλλων ενηλίκων να κρίνεται απαραίτητη.
• Σχολική επίδοση: Εύλογα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η χαμηλή
αυτοεκτίμηση μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή σχολική επίδοση. Όταν ένα παιδί δεν
πιστεύει στον εαυτό του και στις δυνατότητές του, χάνει το κίνητρο της
προσπάθειας για να κάνει το καλύτερο που μπορεί και αποφεύγει να εμπλακεί στη
μάθηση νέων πραγμάτων. Δυστυχώς αυτό και πάλι μπορεί να παγιδέψει το παιδί σε
ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο – η χαμηλή αυτοεκτίμηση οδηγεί στην έλλειψη
κινήτρων και στη χαμηλή σχολική επίδοση, και από την άλλη πλευρά η χαμηλή
σχολική επίδοση οδηγεί στην απογοήτευση με αποτέλεσμα να μειώνεται ακόμα
περισσότερο η αυτοεκτίμηση του παιδιού.
• Διάθεση: Η χαμηλή αυτοεκτίμηση επηρεάζει συχνά αρνητικά τη διάθεση των
παιδιών. Το παιδί μπορεί να αρχίσει να δημιουργεί έναν αρνητικό εσωτερικό
διάλογο με τον εαυτό του πιστεύοντας ότι είναι ανίκανο και ανάξιο. Στο τέλος, αυτή
η πεποίθηση μπορεί να ενσωματωθεί στη γενική εικόνα που έχει το παιδί για τον
εαυτό του και σε συνδυασμό με τη δυσκολία κοινωνικοποίησης και προσαρμογής
σε νέες καταστάσεις ή δραστηριότητες, μπορεί να οδηγήσει σε καταθλιπτική
διάθεση.
• Συμπεριφορά: Τα παιδιά με χαμηλή αυτοεκτίμηση τείνουν να επιλέγουν λάθος
συμπεριφορές για να ικανοποιήσουν το αίσθημα της αποδοχής και της εκτίμησης
από τους άλλους. Αυτές οι λανθασμένες συμπεριφορές μπορεί να αποδειχθούν
ιδιαίτερα επικίνδυνες για το παιδί. Για παράδειγμα, έφηβοι με χαμηλή
αυτοεκτίμηση μπορεί να επιλέξουν το κάπνισμα, το αλκοόλ ή τη χρήση ουσιών
προκειμένου να νιώσουν αποδεκτοί από μια ομάδα συνομηλίκων (Argyle 2002,
Ράπτη 2003).
Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί για την βελτίωση της
αυτοεκτίμησης στα παιδιά σχολικής ηλικίας (Μπουχάγιερ 2011, Μαντoύδης 2014),
• Να καλλιεργήσουν την επικοινωνία και την εμπιστοσύνη με το παιδί
• Να σέβονται τις απόψεις και την προσωπικότητα του
• Να του παρέχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσει και να μάθει μέσα από τις
εμπειρίες που θα βιώσει το ίδιο
• Να ενθαρρύνουν τη συζήτηση προκειμένου να κατανοήσει τον εαυτό του και τις
ανάγκες του
• Να σέβονται το διάλογο και να αξιοποιούν τις αρετές της ενεργητικής ακρόασης
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Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί μπορούν επιπλέον να βοηθήσουν επίσης το παιδί να
οργανώνει μόνο του τις σχολικές του υποχρεώσεις (Ράπτης 2001). Πιο
συγκεκριμένα:
• Να γνωρίζει και να κρατάει το ωρολόγιο πρόγραμμά του, να προετοιμάζεται
μόνο του και να έχει αντίληψη του χρόνου
• Να δείχνει υπευθυνότητα τόσο στις φιλικές σχέσεις αλλά και σε όλες τις άλλες
δραστηριότητες
• Να υπερασπίζει τον εαυτό του αλλά και να δίνει εξηγήσεις σε θέματα που τον
αφορούν ή θέματα που έχει κοινή συμμετοχή
• Να επιλύει μόνος του διαφορές με φίλους – συμπαίκτες
• Να του επισημαίνουν καθημερινά τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του
• Να το εμπιστεύονται και να το ενθαρρύνουν να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες
ακόμη και αν δεν συμφωνούν με τις επιλογές του
Ως γονείς, ως δάσκαλοι, ως πρότυπα για τα παιδιά, χρειάζεται πάνω από όλα να
έχουμε εμείς οι ίδιοι αυτοεκτίμηση
Ως κατακλείδα αναφέρονται μερικές τεχνικές για ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, που
μπορούν να εφαρμοστούν τόσο για τον εαυτό μας όσο και για τα παιδιά.
Ενδεικτικές τεχνικές για ενίσχυση της αυτοεκτίμησης:
• Κάνω μία λίστα με τα θετικά μου χαρακτηριστικά. Αν επιμένω να καταγράψω και
τα αρνητικά μου χαρακτηριστικά, βρίσκω τη θετική τους όψη.
• Καταγράφω τα θετικά της κάθε ημέρας (π.χ. έκανα ηλιοθεραπεία, αγόρασα ένα
δώρο στη φίλη μου, έφτιαξα ένα ωραίο κέικ, πέρασα καλά στο σχολείο/στη
δουλειά) και το θετικό συναίσθημα που είχα.
• Κάνω μία λίστα με τα επιτεύγματά μου, τις επιτυχίες μου, ό, τι κάνω καλά, ό, τι
καταφέρνω, από τα πιο σημαντικά ως τα πιο ασήμαντα.
• Γράφω το πώς θα ήθελα να νιώθω ή τι θα ήθελα να κάνω και το θυμίζω στον
εαυτό μου π.χ. «είμαι άξιος», «φροντίζω τον εαυτό μου», «αρέσω στους φίλους
μου».
• Κάνω μία λίστα με τα στοιχεία που μου αρέσουν στον εαυτό μου: «Μου αρέσω
γιατί…»
• Καταγράφω τρόπους με τους οποίους θα νιώσω καλύτερα, που δεν κοστίζουν σε
χρήμα ούτε έχουν σχέση με φαγητό, π.χ. να κάνω μια βόλτα στην εξοχή, να χαζεύω
τις βιτρίνες, να χαϊδέψω τη γάτα μου.
• Σκέφτομαι πράγματα που θα με κάνουν να γελάσω, τρόπους να βοηθάω τους
άλλους, λόγους για να γιορτάζω, για τι μπορώ να είμαι περήφανος.
• Τέλος, κάθομαι παρέα με έναν καλό φίλο και συμφωνούμε να επαινούμε ο ένας
τον άλλον για 10 λεπτά
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Ένταξη μαθητών με αναπηρία στις τάξεις Φυσικής Αγωγής του γενικού
σχολείου
Παναγιώτου Κ. Άννα
Διευθύντρια ΤΕΕ – ΕΠΑΛ Ειδικής Αγωγής Σερρών - Καθηγήτρια Ειδικής Φυσικής
Αγωγής
apannagio@yahoo.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι μαθητές με αναπηρία εντάσσονται στις
τάξεις του γενικού σχολείου και κατ’ επέκταση και στις τάξεις της Φυσικής Αγωγής.
Η Φυσική Αγωγή είναι από τα κυριότερα μαθήματα μέσω του οποίου μπορεί να
επιτευχθεί η ένταξη των μαθητών με αναπηρία στο γενικό σχολείο καθώς εκτός από
τη σωματική και παιδαγωγική ανάπτυξη μπορεί να συμβάλλει και στην
κοινωνικοποίηση του παιδιού. Η επικοινωνία-επαφή των μαθητών με και χωρίς
αναπηρία μέσα από το παιχνίδι και τη συμμετοχή τους σε εξειδικευμένα
εκπαιδευτικά προγράμματα, μπορεί να προωθήσει την αλληλεπίδραση μεταξύ τους
και περαιτέρω την ανάπτυξη θετικών στάσεων και αλληλοαποδοχής τους.
Еισαγωγή - Προβληματική
Η ένταξη των μαθητών με αναπηρία στις τάξεις του γενικού σχολείου είναι
σημαντική καθώς τους δίνει ίσες δυνατότητες και ευκαιρίες για συμμετοχή σε
δραστηριότητες που συμμετέχουν τα άλλα παιδιά της ηλικίας τους. Τα τελευταία
χρόνια όλο και περισσότεροι μαθητές με αναπηρία εντάσσονται στις τάξεις του
γενικού σχολείου (Cornwall, 1997) και κατ’ επέκταση και στις τάξεις της Φυσικής
Αγωγής (Ammah & Hodge, 2005). Η Sherrill (2004) υποστηρίζει ότι τα μαθήματα τα
οποία ενδείκνυνται και μπορούν να δημιουργήσουν ένα κατάλληλο περιβάλλον
ένταξης στο γενικό σχολείο είναι η Μουσική, τα Καλλιτεχνικά και η Φυσική Αγωγή.
Σύμφωνα με τον McClenaghan (1981) η Φυσική Αγωγή είναι από τα κυριότερα
μαθήματα μέσω του οποίου μπορεί να επιτευχθεί η ένταξη. Ειδικότερα, η Φυσική
Αγωγή μέσω της εφαρμογής εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων
προσφέρεται περισσότερο από κάθε άλλο γνωστικό αντικείμενο για την ένταξη των
μαθητών με αναπηρία στο γενικό σχολείο καθώς μπορεί να βελτιώσει τις κινητικές
δεξιότητες και τη φυσική κατάσταση ενός ατόμου, να συμβάλλει στη σωματική και
παιδαγωγική του ανάπτυξη αλλά και στην κοινωνικοποίησή του (Auxter, Pyfer, &
Huettig, 1997; Downing, 2002; Snell & Eichne, 1989; Stainback & Stainback, 1985;
Stainback & Stainback, 1990; Meakin, 1990; Αυγερινός, 1989). Σύμφωνα με τον Block
(1998) στις τάξεις της Φυσικής Αγωγής μπορεί να αναπτυχθεί επικοινωνία-επαφή
των μαθητών με και χωρίς αναπηρία, μέσω της οποίας να προωθηθεί η
αλληλεπίδραση μεταξύ τους και περαιτέρω η ανάπτυξη θετικών στάσεων και από
τις δύο πλευρές και κυρίως των μαθητών χωρίς αναπηρία απέναντι στους
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συνομηλίκους τους με αναπηρία (Hall, 1994; Salisbury, Gallucci, Palombaro & Peck,
1995).
Κυρίως Σώμα
Στις τάξεις της Φυσικής Αγωγής μαθητές με διαφορετικές ικανότητες και
δυνατότητες μοιράζονται κοινές εκπαιδευτικές εμπειρίες με συνομηλίκους τους
χωρίς αναπηρία με τις ανάλογες προσαρμογές του προγράμματος και τη χρήση του
κατάλληλου υλικοτεχνικού εξοπλισμού προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ατομικές
εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των μαθητών. Ο Βlock (1994) προτείνει να δίνεται
έμφαση στις ομοιότητες μεταξύ των μαθητών με και χωρίς αναπηρία παρά στις
διαφορές καθώς έτσι βελτιώνεται η στάση τους και επιτυγχάνεται η
αλληλοαποδοχή μεταξύ τους.
Οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής προβάλλουν βασικά ερωτήματα όσον αφορά στις
πιο αποτελεσματικές στρατηγικές διδασκαλίας για να προωθήσουν σε όλους τους
μαθητές ένα ποιοτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης το οποίο θα συμβάλλει στη
δημιουργία αλληλεπίδρασης μεταξύ τους, στην βελτίωση της στάσης τους απέναντι
στην ένταξη μαθητών με αναπηρία και θα ανταποκρίνεται στις εκπαιδευτικές τους
ανάγκες (Tripp, Rizzo & Webbert, 2007). Οι Place και Ηοdge (2001) κατέληξαν στο
συμπέρασμα ότι η ένταξη των μαθητών με κινητική αναπηρία στις τάξεις της
Φυσικής Αγωγής θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυξημένη κοινωνική αλληλεπίδραση
με τους συνομηλίκους τους χωρίς αναπηρία μόνο εάν εφαρμοστεί το μοντέλο της
διδασκαλίας των συνομηλίκων, γίνουν κατάλληλες τροποποιήσεις στο πρόγραμμα
και χρησιμοποιηθούν σωστές στρατηγικές διδασκαλίας από καθηγητές Φυσικής
Αγωγής οι οποίοι θα είναι εξειδικευμένοι στην Προσαρμοσμένη/Ειδική Φυσική
Αγωγή. Ειδικότερα, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στις τροποποιήσεις του
προγράμματος και στα μέσα υποστήριξης, υλικό και ανθρώπινο δυναμικό
(εκπαιδευτικοί εξειδικευμένοι στην Προσαρμοσμένη/Ειδική Φυσική Αγωγή,
μαθητές χωρίς αναπηρία ως βοηθοί, κ.ά.) για τη διδασκαλία των μαθητών με
σοβαρές αναπηρίες (Houston-Wilson, Dunn, Van der Mars & McCubbin, 1997;
Vogler, Κoranda & Romance, 2000). Σύμφωνα με άλλους ερευνητές η ένταξη των
μαθητών με σοβαρές αναπηρίες μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την εφαρμογή των
προγραμμάτων Φυσικής Αγωγής για τους μαθητές χωρίς αναπηρία (Grosse, 1991;
Kauffman, 1999; Lavay & DePaepe, 1987; Walker & Bullis, 1991). Αντίθετα, ο Ammah
(2001) υποστηρίζει ότι η ένταξη των μαθητών με σοβαρές αναπηρίες στην τάξη του
γενικού σχολείου ίσως να μην είναι δυνατή, άποψη, που υιοθετεί και η Sherrill
(2004) για τα άτομα με βαριά νοητική καθυστέρηση και πολλαπλές αναπηρίες. Είναι
αναγκαίο στις τάξεις της Φυσικής Αγωγής οι μαθητές με και χωρίς αναπηρία να
έχουν τη δυνατότητα για ένα ασφαλές επιτυχημένο επίπεδο διδασκαλίας, που να
τους παρέχει εμπειρίες μάθησης σε ικανοποιητικό βαθμό (Block, 1998). Παρόλα
αυτά η αδυναμία των καθηγητών Φυσικής Αγωγής να διαθέσουν τον απαραίτητο
χρόνο και προσοχή στους μαθητές με αναπηρίες και κυρίως σε εκείνους με σοβαρές
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αναπηρίες εξαιτίας της έλλειψης υποστήριξης (βοηθητικό προσωπικό,
υποστηρικτικά μέσα κ.ά.) αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για τη δημιουργία
ενός ασφαλούς περιβάλλοντος ένταξης (Hodge et al., 2004). Xρειάζεται προσεκτικός
σχεδιασμός του προγράμματος της Φυσικής Αγωγής που θα εφαρμοστεί σε
συνδυασμό με τα κατάλληλα υποστηρικτικά μέσα προκειμένου η ένταξη των
μαθητών με αναπηρία να αποτελέσει μια ευεργετική εμπειρία για όλους τους
μαθητές (Block, Zeman & Henning, 1997). Ο Αuxter και οι συνεργάτες του (1997) και
ο Block (2007) επισημαίνουν την αναγκαιότητα της εφαρμογής κατάλληλων
προγραμμάτων Φυσικής Αγωγής έτσι ώστε όλοι οι μαθητές να μπορούν να
συμμετέχουν στο μάθημα με επιτυχία και ασφάλεια.
Συζήτηση - Συμπεράσματα
Σημαντικός παράγοντας όσον αφορά στην εφαρμογή εξειδικευμένων
προγραμμάτων θεωρείται η συνεχής ενημέρωση των καθηγητών Φυσικής Αγωγής
σε θέματα Ειδικής Φυσικής Αγωγής καθώς αποτελεί μια κοινωνική διαδικασία με
ποικίλα χαρακτηριστικά και δυναμικές που διευκολύνουν την αλληλεπίδραση των
μαθητών με και χωρίς αναπηρία. Αποτέλεσμα αυτής της αλληλεπίδρασης είναι η
ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των μαθητών χωρίς αναπηρία, η δημιουργία φιλίας
μεταξύ τους και γενικότερα η δημιουργία ενός κλίματος αλληλοαποδοχής, που θα
μπορούσε να συμβάλλει στη διαμόρφωση θετικής στάσης των μαθητών χωρίς
αναπηρία για τους συνομηλίκους τους με αναπηρία διευκολύνοντας αργότερα την
επιτυχή ένταξή τους στην κοινωνία (Downing, 2002; Lieberman, James & Ludwa,
2004; Snell & Eichner, 1989; Stainback & Stainback, 1985; Stainback & Stainback,
1990). Με την εφαρμογή προγραμμάτων που συμβάλλουν στην ένταξη ο καθηγητής
Φυσικής Αγωγής έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει ευεργετικά τις κατάλληλες
στρατηγικές διδασκαλίας (Auxter et al., 1997). Από τα αποτελέσματα ερευνών
φάνηκε ότι η ικανότητα ενός καθηγητή Φυσικής Αγωγής να προσαρμόσει και να
τροποποιήσει τις οδηγίες, τον εξοπλισμό και τις δραστηριότητες (Sherrill, HeikinaroJohansson & Slininger, 1994) συμπεριλαμβανομένης και της αποτελεσματικής
χρήσης των μέσων υποστήριξης είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη διδασκαλία των
μαθητών με διαφορετικού τύπου αναπηρίες στις τάξεις της Φυσικής Αγωγής
(Houston-Wilson et al., 1997). Ο Smith (2004) υποστηρίζει ότι θα πρέπει να δίνονται
ίσες ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές και προτείνει την εφαρμογή ενός δομημένου
ευέλικτου προγράμματος Φυσικής Αγωγής σε συνδυασμό με την αποφυγή της
εφαρμογής ατομικών αθλημάτων. Αντίθετα άλλες έρευνες, που εστιάζουν στο
περιεχόμενο, αναφέρουν ότι στα ομαδικά παιχνίδια που είναι από τα κύρια μέρη
του προγράμματος της Φυσικής Αγωγής είναι πιο δύσκολο να εφαρμοστούν οι
πρακτικές ένταξης. Επισημαίνουν ακόμη ότι οι δραστηριότητες εσωτερικού χώρου
και οι ατομικές δραστηριότητες είναι πιο κατάλληλες πρακτικές ένταξης σε σχέση
με τις ομαδικές δραστηριότητες. Ωστόσο, με την εφαρμογή τέτοιου είδους
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δραστηριοτήτων η ένταξη καθίσταται πιο δύσκολη (Ammah & Hodge, 2005; Morley,
Bailey, Tan & Cooke, 2005; Smith 2004).
Επιπρόσθετα, με την εφαρμογή προγραμμάτων Φυσικής Αγωγής από καθηγητές με
εξειδίκευση στην Προσαρμοσμένη/Ειδική Φυσική Αγωγή, ο Block (2000) ενθαρρύνει
τους εκπαιδευτικούς να προετοιμάσουν τους μαθητές χωρίς αναπηρία για να
υποδεχθούν στις τάξεις της Φυσικής Αγωγής συνομηλίκους τους με αναπηρία. Είναι
αναγκαίο για τους εκπαιδευτικούς να εξηγήσουν στους μαθητές χωρίς αναπηρία
πως θα τους συμπεριφέρονται, πως θα επικοινωνούν μαζί τους, πως θα τους
εντάξουν στις δραστηριότητες, πως θα ενεργούν ως φίλοι παρέχοντας τους το
απαραίτητο υπόβαθρο και πως θα τους ενθαρρύνουν να γίνουν μέλη των ομάδων
τους για να μπορούν να συμμετέχουν όλοι μαζί με επιτυχία. Οι καθηγητές Φυσικής
Αγωγής επισημαίνουν την επίδραση της στάσης των μαθητών χωρίς αναπηρία
απέναντι στην ένταξη των συνομηλίκων τους με αναπηρία στις τάξεις της Φυσικής
Αγωγής (Morley et al., 2005). Είναι απαραίτητη η προετοιμασία των μαθητών χωρίς
αναπηρία που θα έρθουν σε επαφή με συνομηλίκους τους με αναπηρία
προκειμένου η ένταξη να αποτελέσει θετική εμπειρία μάθησης για όλους (Block,
1998). Σύμφωνα με τους Frence, Mastro, Jackson (1988) και Marlowe (1979)
συγκεκριμένες δραστηριότητες έχουν σχεδιαστεί για να συμβάλλουν στην ανάπτυξη
θετικών στάσεων για την επιτυχία της ένταξης στις τάξεις της Φυσικής Αγωγής με
βάση τις οποίες πρέπει: 1) να παρέχονται ευκαιρίες για παρατήρηση ή απόκτηση
εμπειρίας χρήσης εξοπλισμού που χρησιμοποιούν τα άτομα με αναπηρία, 2) να
δίνεται η δυνατότητα για την πρόσκληση ενός αθλητή με αναπηρία να μιλήσει στην
τάξη, 3) να χρησιμοποιούνται παιχνίδια στα οποία να μπορούν να συμμετέχουν και
άτομα με αναπηρία, 4) να γίνεται προσέγγιση μέσω της ανάλυσης του παιχνιδιού
και 5) οι μαθητές να παρατηρούν ή να συμμετέχουν μαζί σε δραστηριότητες με
άτομα με αναπηρία.
Μέσα στη σχολική κοινότητα η στάση των μαθητών χωρίς αναπηρία, η οποία
διαμορφώνεται και αντανακλάται κυρίως με τη συμμετοχή τους και την
αλληλεπίδραση με τους συνομηλίκους τους με αναπηρία στις τάξεις του γενικού
σχολείου, θεωρείται σημαντική. Παρόλα αυτά, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η
εφαρμογή όλων των παραπάνω δεν εγγυάται απαραιτήτως και την ανάπτυξη
θετικών στάσεων και αποδοχής των μαθητών με αναπηρία από τους συνομηλίκους
τους χωρίς αναπηρία.
Άρα λοιπόν πρέπει να δοθεί βαρύτητα στο σχεδιασμό, στο περιεχόμενο, στη χρήση
κατάλληλου υλικοτεχνικού εξοπλισμού και στην υλοποίηση εξειδικευμένων
εκπαιδευτικών προγραμμάτων με στόχο την ένταξη των μαθητών με αναπηρία στο
μάθημα της Φυσικής Αγωγής του γενικού σχολείου.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το ερευνητικό ενδιαφέρον της αξιοποίησης του λαϊκού πολιτισμού για την
κατάκτηση του γραμματισμού στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης
γλώσσας απαντά στις ανάγκες συνεκπαίδευσης μαθητών σε γλωσσικά και
πολιτισμικά
ετερογενή
εκπαιδευτικά
περιβάλλοντα.
Ο
διερευνητικός
προσανατολισμός του θέματος συνδέεται με τον βασικό σκοπό της εκπαίδευσης για
την ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και των
ψυχοσωματικών δυνάμεων όλων των μαθητών (ΦΕΚ 1566/1985). Η σύνδεση του
λαϊκού πολιτισμού με τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών και η επίτευξη των
βασικών τους στόχων παραπέμπει σε πρακτικές αξιοποίησης διδακτικών
προσεγγίσεων με τη μέθοδο project και διαθεματικά σχέδια εργασίας (projects). Ο
συνδυαστικός τρόπος αξιοποίησης των μοντέλων γραμματισμού και η δημιουργία
υλικού από την αξιοποίηση γνωστών λαϊκών παραμυθιών κοινών στις διάφορες
χώρες του κόσμου αποτελούν προτάσεις με τις οποίες οι δίγλωσσοι μαθητές
υποστηρίζονται στην κατάκτηση του γραμματισμού της ελληνικής γλώσσας και την
ακαδημαϊκή γνώση με φυσικές διδακτικές στρατηγικές.
Εισαγωγή
Σκοπό της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση των θεωρητικών παραδοχών
και των διδακτικών προσεγγίσεων για την κατάκτηση του γραμματισμού στη
διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Στόχο της έρευνας αποτέλεσε η
ανάλυση του όρου και της έννοιας του γραμματισμού, της διγλωσσίας, της γλώσσας
και του πολιτισμού, του λαϊκού πολιτισμού, καθώς και η σύνδεσή του με την
εκπαιδευτική πράξη δια της διατύπωσης διδακτικών προτάσεων και εφαρμογών,
αξιοποιώντας τη μέθοδο project και τα διαθεματικά σχέδια εργασίας (projects). Ως
βασική πηγή μελέτης της εργασίας αξιοποιήθηκαν τα Αναλυτικά Προγράμματα
Σπουδών (ΑΠΣ, 2003), το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών
(ΔΕΠΠΣ, 2003), τα ΑΠΣ Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών (ΑΠΣΑΠΜ,
1999), τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΝΑΠΣ, 2011), τα διδακτικά
εγχειρίδια της γλώσσας του δημοτικού σχολείου, καθώς και τα διαπολιτισμικά
προγράμματα σπουδών για τα σχολεία του εξωτερικού. Ο προσανατολισμός των
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στόχων αναφορικά με τη δημιουργία προτάσεων αξιοποίησης διαθεματικών
σχεδίων εργασίας σε θέματα λαϊκού πολιτισμού αναφέρεται σε λαϊκά κείμενα της
παιδικής λογοτεχνίας, σε βασικούς κώδικες της λαϊκής ζωής και της λαϊκής
γλώσσας, λαογραφικά κείμενα, ταχταρίσματα, γλωσσοδέτες, ποιήματα, λαϊκό
θέατρο Καραγκιόζη, λαϊκά παραμύθια, σε θρύλους, μύθους κ.ά.. Η δόμηση της
φιλοσοφίας των προτάσεων που διατυπώθηκαν αφορά στην αξιοποίηση των αρχών
της πολιτισμικής θεωρίας για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας του Jauss (1995) και
του Iser (1995) (στο Φρυδάκη, 2003), της θεωρίας του Προπ (1991) για την ανάλυση
της μορφολογίας των μαγικών παραμυθιών βάσει των λειτουργιών τους, σύμφωνα
με τα ΝΑΠΣ (2011), και τις αρχές της δημιουργικής γραφής, σύμφωνα με τη
«γραμματική της φαντασίας» του Ροντάρι (1985) και τα ΝΑΠΣ (2011).
1. Λαϊκός πολιτισμός και Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ - ΔΕΠΠΣ)
Ο λαϊκός πολιτισμός προτείνεται σε κάθε μορφή και μοντέλο γραμματισμού όπου
με την αξιοποίηση δραστηριοτήτων κειμενοκεντρικών προσεγγίσεων με την
επικοινωνιακή, κυρίως, μέθοδο διδασκαλίας οδηγεί στην επίτευξη του γενικού
σκοπού της εκπαιδευτικής πολιτικής για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Ως
εκ τούτου, με την αξιοποίηση του λαϊκού πολιτισμού εξασφαλίζεται η τήρηση των
αρχών των ΔΕΠΠΣ (2003: 3734, 3735, 3737) που αφορούν στην «ενίσχυση της
πολιτισμικής και γλωσσικής ταυτότητας», «τη διατήρηση της εθνικής μας
ταυτότητας και της πολιτισμικής αυτογνωσίας» (ό.π.: 3734, 3735). Ο ειδικός σκοπός
του ΑΠ της ελληνικής γλώσσας στοχεύει στην απόκτηση βιωμάτων του ελληνικού
πολιτισμού μέσα από παραδοσιακά και λογοτεχνικά κείμενα μέσω της γλωσσικής
επαφής και των διερευνητικών τρόπων μάθησης με την παράδοση και τον λαϊκό
πολιτισμό (Δημάση, 2007: 142). Σημαντική είναι η απουσία αναφορών διδακτικής
αξιοποίησης διαθεματικών δραστηριοτήτων σχεδίων εργασίας (projects) του λαϊκού
πολιτισμού από τα ΔΕΠΠΣ (2003) (ό.π.: 143). Οι σκοποί των ΔΕΠΠΣ με την
αξιοποίηση κειμένων του λαϊκού πολιτισμού επικεντρώνονται: (α) στην εξοικείωση
των στοιχείων δομής, περιεχομένου και ύφους χαρακτηριστικών κειμένων της
ελληνικής λογοτεχνίας με βαθμιαία προσέγγιση στο ευρύ φάσμα του συνόλου της
χρονικής και γεωγραφικής της έκτασης προκειμένου να συνειδητοποιήσουν οι
μαθητές την κοινωνική και γεωγραφική ποικιλία της ελληνικής γλώσσας, (β) στη
διαχρονική και συγχρονική διάσταση της ελληνικής ως στοιχείου εθνικής
ταυτότητας, φορέα της μακραίωνης πολιτισμικής παράδοσης και της
γραμματολογίας, (γ) στην κατανόηση των διάφορων οπτικών και ερμηνειών του
κόσμου για την κατανόηση της διαφορετικότητας και την ανάπτυξη της
ανεκτικότητας (ΔΕΠΠΣ: 3749· Δημάση, 2007: 142).
Σκοπό του γραπτού λόγου και της λογοτεχνίας ειδικότερα στις δύο πρώτες τάξεις
του Δημοτικού σχολείου αποτελεί η επαφή του μαθητή με καταξιωμένα από
αισθητικής άποψης κείμενα κυρίως της ελληνικής, έντεχνης και λαϊκής λογοτεχνίας
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με κύρια έμφαση στο παραμύθι (ό.π.: 3761, 3773). 203 Στις επόμενες δύο τάξεις Γ΄
και Δ΄ προτείνονται λογοπαίγνια, παροιμίες, ανέκδοτα και ποιήματα, ενώ στις δύο
τελευταίες τάξεις η κατάκτηση δεξιοτήτων αναζήτησης, αξιολόγησης, επεξεργασίας,
αποκωδικοποίησης πληροφοριών στις γλωσσικές πηγές πληροφόρησης
προτείνονται δραστηριότητες σχεδίων εργασίας (projects) με επίκεντρο τον λαϊκό
πολιτισμό, όπως λ.χ. άσκηση με θέμα τη δημιουργία λεξικού βαπτιστικών
ονομάτων, άσκηση με θέμα το χειρισμό διάφορων ειδών λόγου με τη μορφή της
αφήγησης, της περιγραφής, της ανακοίνωσης και της διήγησης συμβάντων της
καθημερινότητας κ.ά. (ό.π.: 3763). Το ΔΕΠΠΣ αναφέρεται σε κείμενα της έντεχνης
και της λαϊκής λογοτεχνίας από την αρχαία ελληνική μυθολογία, παραμύθια,
δημοτικά τραγούδια από όλη τη γεωγραφική έκταση του ελληνισμού. Τα ποιήματα
είναι έμμετρα, ομοιοκατάληκτα και ρυθμικά κυρίως για τις κατώτερες τάξεις του
Δημοτικού (ό.π.: 3777). Οι ενδεικτικές δραστηριότητες που προτείνονται
περιλαμβάνουν συλλογή και επεξεργασία παραδοσιακών λογοτεχνικών κειμένων,
μύθων, λαϊκών παραμυθιών, παραδόσεων, παροιμιών, γλωσσοδετών, αινιγμάτων,
λαϊκών παραμυθιών άλλων λαών, παραδοσιακών ποιημάτων κ.ά. (ό.π.: 3758, 3761,
3763).
Αναφορικά με τα ΔΕΠΠΣ (2003), στα Ανθολόγια Λογοτεχνικών Κειμένων όλων
τάξεων του Δημοτικού σχολείου περιλαμβάνεται ένα μεγάλο πλήθος λαϊκών
κειμένων όπως:
1.α. Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων (2013) της Α΄-Β΄ τάξης
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ΤΙΤΛΟΣ / ΕΙΔΟΣ
Η κουκουβάγια και η πέρδικα
Κοιμήσου συ μικράκι μου
Κοιμήσου νερατζούλα μου
Τάρνα, ταρνανίστε το...
Ταχτιρντί του λέγανε
Φύλλο, φύλλο της κουκιάς
Το μέλι
Το γιασεμί, η ροδιά και η χαρουπιά

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Η ευγνωμοσύνη του μικρού μυρμηγκιού
Ο Χριστός και τα πουλιά
Με κλαρίνα και με ντέφια
Ο Μέγας Αλέξανδρος και το Καταραμένο φίδι
Παροιμίες
Γλωσσοδέτες
Χελιδόνισμα
Τα δύο αδέρφια
Αινίγματα

203

ΕΙΔΟΣ / ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
Λαϊκός μύθος
Νανουρίσματα και ταχταρίσματα
Νανουρίσματα και ταχταρίσματα
Νανουρίσματα και ταχταρίσματα
Νανουρίσματα και ταχταρίσματα
Λαϊκό παραμύθι από τη Μήλο
Λαϊκό παραμύθι από την Κάσο
Λαϊκό
παραμύθι
των
Μικρασιατών Ελλήνων από τη Ν.
Αλικαρνασσό της Κρήτης
Μύθος του Αισώπου
Λαϊκός θρύλος
Δημοτικό τραγούδι
Λαϊκό θέατρο σκιών-Καραγκιόζης
Πολιτιστική κληρονομιά
Πολιτιστική κληρονομιά
Δημοτικό τραγούδια Θράκης
Παραμύθι από τη Μέση Ανατολή
Πολιτιστική κληρονομιά

Βλέπε στο ΦΕΚ 1566/τ. Α΄/167/30-09-1985 με θέμα «Σκοπός-Γλώσσα», άρθρο 1, παρ. 4.
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ΣΕΛΙΔΑ
14
18
18
18
18
56
69
80

100
119
131
132
135
136
141
143
145
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1.β. Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων (2013) της Γ΄-Δ΄ τάξης
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ΤΙΤΛΟΣ / ΕΙΔΟΣ
Λιοντάρι και αγριόχοιρος
Ο ποντικός κι η θυγατέρα του
Παροιμίες
Παροιμιόμυθοι
Αινίγματα
Λογοπαίχνιδο
Ύπνε μου, έπαρέ μου το
Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα Κεφαλονιάς
Το μικρό κλεφτόπουλο

ΕΙΔΟΣ / ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
Μύθος του Αισώπου
Λαϊκό παραμύθι
Από την Ελλάδα
Από την Ελλάδα
Πολιτιστική κληρονομιά
Πολιτιστική κληρονομιά
Νανούρισμα
Θρησκευτική παράδοση
Δημοτικό τραγούδι

ΣΕΛΙΔΑ
46
50
58
58
59
60
66
77
94

1.γ. Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων (2013) της Ε΄-ΣΤ ΄τάξης
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΤΙΤΛΟΣ / ΕΙΔΟΣ
Της ξενιτιάς
Οι ψαράδες που έπιασαν μια πέτρα
Ο κάβουρας και η μάνα του
Μοραΐτικα κάλαντα
Της Λένως του Μπότσαρη
Το παραμύθι της γιαγιάς

7.

Παιδικά νανουρίσματα

8.
9.

Παροιμιόμυθοι
Λιανοτράγουδα

10.
11.

Κάποτε ριζώνουν και τα λόγια
Ο κυρ Λάζαρος κι οι δράκοι

ΕΙΔΟΣ / ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
Δημοτικό τραγούδι
Μύθος του Αισώπου
Μύθος του Αισώπου
Θρησκευτική ζωή
Δημοτικό τραγούδι
Λαϊκή παράδοση και
πολιτισμός. Ι. Πολέμης
Λαϊκή παράδοση και
πολιτισμός
Λαϊκή παράδοση και πολιτισμός
Λαϊκή παράδοση και
πολιτισμός
Λαϊκό παραμύθι
Λαϊκό παραμύθι

ΣΕΛΙΔΑ
56
141
142
169
190
227
229
231
232
234
236

1.δ. Στόχοι των ΑΠΣ στις συμβάσεις αξιοποίησης κειμένων του λαϊκού πολιτισμού
Οι στόχοι των ΔΕΠΠΣ (2003: 3749), αναφορικά με τη διδασκαλία της ελληνικής
γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού με την αξιοποίηση κειμένων του λαϊκού
πολιτισμού, επικεντρώνονται: (α) στην εξοικείωση των στοιχείων δομής,
περιεχομένου και ύφους χαρακτηριστικών κειμένων της ελληνικής λογοτεχνίας με
βαθμιαία προσέγγιση στο ευρύ φάσμα του συνόλου της χρονικής και γεωγραφικής
της έκτασης, προκειμένου να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές την κοινωνική και
γεωγραφική ποικιλία της ελληνικής γλώσσας, (β) στη διαχρονική και συγχρονική
διάσταση της ελληνικής ως στοιχείου εθνικής ταυτότητας, φορέα της μακραίωνης
πολιτισμικής παράδοσης και της γραμματολογίας, (γ) στην κατανόηση των
διάφορων οπτικών και ερμηνειών του κόσμου για την κατανόηση της
διαφορετικότητας (Δημάση, 2007: 142).
2. Λαϊκός πολιτισμός και Νέα ΑΠΣ (ΝΑΠΣ)
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Με τη στροφή από τα ανθολόγια στα ολόκληρα λογοτεχνικά βιβλία και τα ολόκληρα
λαϊκά και λόγια κείμενα, η πρόταση αξιοποίησης του λαϊκού πολιτισμού διακρίνεται
με σαφήνεια στις παρεχόμενες οδηγίες αλφαβητισμού και γραμματισμού των
ΝΑΠΣ-Κουρίκουλων (curriculum) του «Νέου Σχολείου» (Γλώσσα-Λογοτεχνία, Οδηγός
Εκπαιδευτικού, ΝΑΠΣ, 2011: 33-34, 51, 64, 147, 213). Με την αποφυγή των
αποσπασμάτων και με οδηγό τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της τάξης δίνεται
έμφαση στην παιδαγωγική των κειμενικών ειδών, τον προφορικό και γραπτό
γραμματισμό, τον γραμματισμό δράσης και τον αναστοχαστικό, τα πολυτροπικά
κείμενα, καθώς και τα προγράμματα φιλαναγνωσίας (ό.π.: 146). Ειδικότερα, οι
ενότητες ανάπτυξης του κριτικού και του οπτικοακουστικού γραμματισμού της
Νεοελληνικής Γλώσσας (ΝΕ) σε επίπεδο εικόνας204 και λόγου για τους μαθητές της
Α΄ και της Β΄ τάξης στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας, μεθοδολογικά
προτείνονται κειμενοκεντρικές προσεγγίσεις με την αξιοποίηση της μεταφοράς από
την προφορική στη γραπτή λογοτεχνία βάσει της αξιοποίησης λογοτεχνικών ειδών,
όπως: παραμυθιών, ποιημάτων, ιστοριών, βιωματικών αναδιηγήσεων, προφορικών
λαϊκών παραμυθιών και ποιημάτων, τραγουδιών, αινιγμάτων, γλωσσοδετών,
παροιμιών, πολυτροπικών κειμένων κ.ά. (ό.π.: 60, 63, 65, 67, 69, 72, 74, 75, 148,
150). Για τη Β΄ δημοτικού προτείνεται η ενδελεχής διδασκαλία του παραμυθιού με
δραστηριότητες συγγραφής που περιλαμβάνουν προτάσεις αξιοποίησης της
τράπουλας του Προπ ως ιδέα του Ροντάρι κ.ά. (ό.π.: 151). Ακολουθεί σχέδιο
πρότασης αξιοποίησης της ποίησης και του τραγουδιού πέραν της λαϊκής του
υπόστασης, για την οικογένεια με προτεινόμενο περιεχόμενο αξιοποίησης τα
παραμύθια, τους μύθους, τις ζωόμορφες ιστορίες, τις μικρές ιστορίες για παιδιά και
τα δημοτικά τραγούδια (ό.π.: 154). Για τη Γ΄ τάξη, προτείνονται οι θεματικές της
λογοτεχνίας και της φύσης, των ταξιδιών και των φιλικών σχέσεων (ό.π.: 77, 79, 81,
83). Τα παραμύθια και οι ιστορίες από τη μυθολογία κ.ά. προτείνονται ειδικότερα
ως περιεχόμενο αξιοποίησης της θεματικής του τομέα των φιλικών σχέσεων (ό.π.:
159). Για τη Δ΄ τάξη, οι θεματικές του παιχνιδιού στη λογοτεχνία, των κόμικς και των
ιστοριών άλλων λαών (ό.π.: 85, 87, 90, 94). Ειδικότερα προτείνεται η διερεύνηση
του θέματος του παιχνιδιού μέσα από τα λαογραφικά κείμενα και τις καταγραφές
από τον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό και των άλλων χωρών (ό.π.: 161). Στον τομέα των
ιστοριών άλλων λαών προτείνεται η γνωριμία με τους γειτονικούς ευρωπαϊκούς
λαούς μέσω των παραμυθιών και των λαϊκών παραμυθιών (ό.π.: 164). Για την Ε΄
τάξη, θεματικές με χιουμοριστικές ιστορίες, ποίηση ως παιχνίδι λέξεων και εικόνων,
η λογοτεχνία και ο κινηματογράφος (ό.π.: 99, 101, 103, 105). Ειδικότερα, ως
περιεχόμενο προτείνονται ελληνικά και ξένα παραμύθια, μύθοι, ποιήματα,
λίμερινκ, Καραγκιόζης, μικρά και μεγάλα αστεία αφηγηματικά κείμενα,
204

«Κατά τον Iser (1976: 29-36), το νόημα έχει εικονιστικό χαρακτήρα»: «το διαμορφωμένο κείμενο
συνιστά έναν τύπο, έναν δομημένο οδηγό που κατευθύνει τη φαντασία του αναγνώστη· άρα το
νόημα δεν είναι δυνατόν να συλληφθεί παρά ως εικόνα. Η εικόνα προσφέρει το γέμισμα όσων οι
τυπικές δομές του κειμένου αφήνουν απ’ έξω. Αυτό το γέμισμα συνιστά έναν βασικό όρο
επικοινωνίας...» (Φρυδάκη, 2003: 211).
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ευθυμογραφήματα, οπτικές αφηγήσεις με ανάλογο περιεχόμενο κ.ά. (ό.π.: 165).
Στον τομέα της ποίησης ως παιχνίδι λέξεων και εικόνων προτείνονται
δραστηριότητες στιχουργικής και μελοποίησης, μύθοι του Αισώπου σε ποιήματα,
μαντινάδες, λίμερινκ, ποιήματα με ελεύθερο στίχο, εικονοποιήματα,
παραμυθοτράγουδα, παιχνιδόλεξα, νανουρίσματα, ταχταρίσματα, δημοτική
ποίηση, παιχνίδια λέξεων φαντασίας και ρυθμού, φανταστικά διώνυμα, σύνθεση
ποιήματος με βάση ένα ζεύγος λέξεων, αφηγηματικά ποιήματα κ.ά. (ό.π.: 167). Για
τη Στ΄ τάξη προτείνονται κειμενοκεντρικές προσεγγίσεις θεματικών εικόνων του
τόπου, επιστημονικής φαντασίας και του ξένου (ό.π.: 107, 109, 111, 113, 145). Στον
τομέα των εικόνων του τόπου μου προτείνονται δραστηριότητες με αναφορές στην
τοπική ιστορία μέσα από τα λαϊκά παραμύθια, τους τοπικούς θρύλους και τις
παραδόσεις, τα δημοτικά τραγούδια, των λαογραφικών στοιχείων, ενθυμήσεις
τοπικών λογίων-σοφά λόγια, ήθη και έθιμα, δραματοποιήσεις ή αφηγήσεις κ.ά.
(οπ.: 171).
3. Λαϊκός πολιτισμός και ΑΠΣ αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών
(ΑΠΣΑΠΜ)
Στα ΠΣ αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών (ΑΠΣΑΠΜ, 1999: 7, 10, 19)
εμπεριέχεται ο σκοπός της δημιουργίας προϋποθέσεων διασφάλισης των ίσων
ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση για όλους τους μαθητές. Στη σκοποθεσία
τους λαμβάνεται αρχικά υπόψη ότι οι αλλόγλωσσοι μαθητές καλούνται να ζήσουν
σε ένα διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον. Στο περιβάλλον του ελληνικού
πολιτισμού που καλούνται να ζήσουν, η ελληνική γλώσσα αποτελεί το όχημα για
την επικοινωνία, την κατανόηση, για τη σχολική πρόοδο και μόρφωση, για τη
συμμετοχή στις εκδηλώσεις της κοινωνικής ζωής, καθώς και την επαγγελματική
τους αποκατάσταση. Επειδή η ελληνική γλώσσα αποτελεί το μέσο ένταξης στο
ελληνόγλωσσο πολιτισμικό περιβάλλον, γενικός σκοπός των ΑΠΣΑΠΜ είναι η
επαρκής εκμάθησή της με στόχο την εξοικείωση των μαθητών με τις ποικίλες
μορφές λόγου, την αναγνώρισή τους και τη σύνδεσή τους με τις συνθήκες
επικοινωνίας μέσα στις οποίες παράγεται η καθεμία από αυτές, ώστε να
χρησιμοποιηθούν δημιουργικά για την παραγωγή προφορικού λόγου. Επιπρόσθετο
στόχο αποτελεί η συνειδητοποίηση της δομής και της λειτουργίας της ελληνικής,
καθώς και του ρόλου της στη διαδικασία της επικοινωνίας. Οι μαθητές, βιώνοντας
την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό, συνειδητοποιούν την ύπαρξη
γεωγραφικών και κοινωνικών ιδιωμάτων, τη θέση της γλώσσας γενικά στον
πολιτισμό, τη σημασία της για τα έθνη και την προσωπική τους επαφή με τα
πολιτιστικά στοιχεία άλλων λαών (ΔΕΠΠΣ, 2003: 3748-3749).
4. Λαϊκός πολιτισμός, γλώσσα και πολιτισμός στα Διαπολιτισμικά προγράμματα
σπουδών για τα σχολεία του εξωτερικού
http://eduoff-melbourne.world.sch.gr/files/po/theoritiko_plaisio.pdf
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Το έτος 2004 ολοκληρώθηκε η νέα σειρά διαπολιτισμικών προγραμμάτων σπουδών
με τίτλο: «Θεωρητικό πλαίσιο και προγράμματα σπουδών για την ελληνική γλώσσα.
Εκπαίδευση στη διασπορά» του ΕΔΙΑΜΜΕ (2004: 19, 155, 160-161,175, 178, 180,
190-192). Τα πρώτα επτά διαπολιτισμικά προγράμματα εκπαίδευσης των
ελληνοπαίδων εξωτερικού σε ΗΠΑ, Αυστραλία, Ευρώπη (Δαμανάκης, 1997: 63-82):
Προγράμματα νεοελληνικών Victoria Australia (PNVA): Δημιουργήθηκαν το 1984
από ομάδα εργασίας των Υπουργείων Παιδείας της Βικτώρια και της Νότιας
Αυστραλίας. Αποτελούνται από το βιβλίο του δασκάλου, βιβλία εννέα ενοτήτων,
φυλλάδια με ιστοριούλες, συμπληρωματικό βοηθητικό υλικό φύλλων εργασίας,
κασέτα και βιβλίο μουσικής.
Προγράμματα Ολλανδίας (ZEG-Project): Δημιουργήθηκαν το 1987 από ομάδα
εργασίας με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της
Ολλανδίας. Περιλαμβάνουν το υλικό πρώτης ανάγνωσης και γραφής, εννέα
φυλλάδια με μία περιπέτεια του Οδυσσέα το καθένα και διαφάνειες σχετικές με τις
περιπέτειες του Οδυσσέα, αφίσες, φυλλάδια χειροτεχνιών και ζωγραφικών
δραστηριοτήτων και μία κασέτα με τραγουδάκια.
Πρόγραμμα του NAD Center Massachussets USA (NADCM): Εκδόθηκε το 1979.
Αναπτύχθηκε από ομάδα εργασίας και απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας
και Α΄ τάξης Δημοτικού. Αποτελείται από το βιβλίο του δασκάλου, δέκα βιβλία του
μαθητή, δύο φυλλάδια πρώτης ανάγνωσης και γραφής, συμπληρωματικό υλικό
φυλλαδίων με ιστοριούλες, παροιμίες, εικονογραφημένα φυλλάδια με
δραστηριότητες κ.ά.
Πρόγραμμα Ορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής (ΠΟΑΑ): Χρηματοδοτήθηκε
από την Αρχιεπισκοπή Βορείου και Νοτίου Αμερικής κατά το 1977-1978.
Αποτελείται από το βιβλίο του δασκάλου, ένα βιβλίο άσκησης προφορικού λόγου
«μαθαίνω να μιλώ ελληνικά», τρία βιβλία πρώτης ανάγνωσης και γραφής «γράφω
και διαβάζω», τρία βιβλία για περαιτέρω διδασκαλία της ελληνικής «μιλώ, γράφω
και διαβάζω» και συνοδευτικό υλικό γραμματικής της ελληνικής γλώσσας, της
ελληνικής ιστορίας και του πολιτισμού.
Πρόγραμμα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Ελλάδας (ΠΠΙΕ): Χρηματοδοτήθηκε από το
ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, συντάχθηκε από ομάδα εργασίας, απευθύνεται σε
ελληνόφωνους και αγγλόφωνους μαθητές ελληνικής καταγωγής. Το υλικό είναι
οργανωμένο στο επίπεδο των αρχαρίων, των μέτριων και των προχωρημένων,
περιλαμβάνοντας συνολικά οκτώ βιβλία.
Πρόγραμμα πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΠΠΙ): Αναπτύχθηκε από ομάδα εργασίας
σε Ελλάδα και Γερμανία κατά τα έτη 1986-1993 με επιστημονικό υπεύθυνο τον
Δαμανάκη, με τη χρηματοδότηση της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Με
αναφορές στον λαϊκό πολιτισμό (ΥΠΕΠΘ, 1995: 65, 74, 81, 82, 85) δύο είναι τα
κύρια βιβλία για κάθε τάξη, με τα αντίστοιχα τετράδια εργασιών, τα ειδικά
αναγνωστικά κείμενα: ανθολόγια, συμπληρωματικό υλικό διαφανειών και τα
αντίστοιχα βιβλία του δασκάλου.
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Πρόγραμμα του Florida State University USA (ΠΠF): Αναπτύχθηκε από ομάδες
εργασίας με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή του Κρατικού Πανεπιστημίου
της Φλόριδας Βύρωνα Μασιάλα με έκδοση το 1983. Τέσσερα είναι τα βιβλία των
τάξεων Α΄-Β΄ με θεματικές για την οικογένεια, τη γειτονιά και την ελληνική
κληρονομιά, ενώ τα βιβλία των υπόλοιπων τάξεων αποτελούν μεταφράσεις των
βιβλίων των κοινωνικών σπουδών των αμερικάνικων σχολείων.
5. Λαϊκός πολιτισμός και κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα (ΚΑΠΣ): συμβάσεις
διεπιδραστικών σχέσεων
Οι δάσκαλοι όταν δεν γνωρίζουν τίποτα για τις ζωές των μαθητών τους και για τους
τρόπους που αλληλεπιδρούν για τα ενδιαφέροντά τους και για τις ικανότητές τους·
όταν δεν ακούν αυτό που έχουν να μεταφέρουν οι μαθητές· όταν δεν μαθαίνουν τη
βιογραφία των μαθητών· όταν αγνοούν τα στοιχεία για τα ενδιαφέροντα, τις
ικανότητες και τις εμπειρίες τους (Gumperz & Cook-Gumperz, 2006), τότε οφείλουν,
αρχικά, να ανιχνεύσουν τα στοιχεία του προφίλ των μαθητών και στη συνέχεια τους
τρόπους συνεργασίας και διαπραγμάτευσης για τον σχεδιασμό των
δραστηριοτήτων μάθησης με κοινή υπευθυνότητα και πρωτοκόλλα συνεργασίας και
κυρίως πρωτόκολλα ανάδυσης και σύνδεσης της προηγούμενης-διαθέσιμης γνώσης
των παιδιών, που -όχι σπάνια- αφορά τον λαϊκό πολιτισμό. Στη συνέχεια, με
διδακτικές διαδικασίες μεταφοράς στη σχολική τάξη γιορτών, εθίμων, παραδόσεων,
λαϊκών κειμένων, όπως είναι η λαϊκή ποίηση και τα δημοτικά τραγούδια, τα
παραμύθια, το θέατρο σκιών, οι ανέκδοτες ιστορίες, οι παροιμίες, οι μύθοι κ.ά.
μπορούν να αξιοποιούν τον προφορικό λόγο μέσω της εφαρμογής βιωματικών
δράσεων και σχεδίων εργασίας (projects) και στη συνέχεια τον γραπτό.
5.1. Αξιοποίηση της μεθόδου Project : Project παραδοσιακής και σύγχρονης
λαογραφίας
Εκπόνηση σχεδίων εργασίας (projects) μέσω της αξιοποίησης λογοτεχνικών
κειμένων, αντλώντας τη θεματολογία από περιοχές, όπως: οι ήχοι και οι εικόνες
από την καθημερινή ζωή σε ένα ορεινό, νησιώτικο, πεδινό χωριό ή σε μία ορεινή,
νησιώτικη, πεδινή αστική πόλη· ο χρόνος στην ελληνική παραδοσιακή και αστική
κοινωνία-χρόνος εργασίας και χρόνος της σχόλης· οι επαγγελματικές ασχολίες στο
ελληνικό χωριό και την πόλη· η οικογένεια και οι σχέσεις με τους γονείς, τον
παππού και τη γιαγιά· τα λαϊκά παραδοσιακά και σύγχρονα παιχνίδια· ο εθιμικός
κύκλος της ζωής (γέννηση, γάμος, θάνατος) και του ετήσιου εορτολόγιου, άλλοτε
και σήμερα· η μετανάστευση· οι σχέσεις πόλης-χωριού· το λαϊκό θέατρο, το θέατρο
σκιών, οι μαριονέτες, το κουκλοθέατρο· το σχολείο, ο δάσκαλος, ο μαθητής· ο
τύπος, ο κινηματογράφος, τα ΜΜΕ κ.ά.
Project φιλολογικής λαογραφίας
Εκπόνηση σχεδίων εργασίας (project) μέσω της αξιοποίησης λογοτεχνικών
κειμένων, αντλώντας τη θεματολογία από περιοχές, όπως: οι μύθοι, τα παραμύθια,
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οι ευτράπελες διηγήσεις· τα δημοτικά τραγούδια, η ποίηση, τα τραγούδια,
στιχουργήματα· οι παραδόσεις, η ονοματολογία, η ονοματοδοσία, τα τοπωνύμια· οι
παροιμίες, οι παροιμιώδεις εκφράσεις, οι παροιμιακές ιστορίες· τα αινίγματα, η
αινιγματική γλώσσα, τα αριθμητικά προβλήματα· τα ανέκδοτα, τα λογοπαίγνια, τα
καθαρογλωσσήματα (αναγραμματισμοί)· το διήγημα, το μυθιστόρημα· τα πεζά
κείμενα δόκιμων ποιητών και συγγραφέων· τα κόμικς, οι γελοιογραφίες, οι αφίσες,
τα γκράφιτι, οι διαφημίσεις· τα κείμενα θεατρικής επιθεώρησης· τα μικρολίμερινκ
μαθητών, ο τοπικός, μαθητικός τύπος· οι αφηγήσεις και εξιστορήσεις κάθε είδους,
όπως κινηματογραφικές και ιστορικές αφηγήσεις κ.ά.
7. Παράδειγμα εφαρμογής με το λαϊκό παραμύθι
7.1. Η εφαρμογή των λειτουργιών του λαϊκού παραμυθιού κατά τον Προπ
Οι λειτουργίες των μαγικών παραμυθιών κατά τον Προπ έχουν μελετηθεί στο
πλαίσιο της θεωρίας της λογοτεχνίας και της λαογραφικής έρευνας (Μπενάτσης,
1988: 181-196). Κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, αφού αρχικά αναλυθεί
προφορικά το λαϊκό κείμενο με αφετηρία τις γνώσεις και τις εμπειρίες των
μαθητών, σύμφωνα με τα αρχικά προτεινόμενα της παραπάνω πρότασης της
παρούσας εργασίας -με την αποσαφήνιση των μοτίβων και την ανάλυση των
λειτουργιών των δρώντων προσώπων-, προτείνεται στη συνέχεια να:
● ακολουθεί η γραπτή διαδικασία ανάλυσης της μορφολογίας του κειμένου βάσει
της ανάλυσης των μοτίβων και των λειτουργιών των δρώντων προσώπων, όπως
προαναφέρθηκε, με την αξιοποίηση της ανάλυσης των μετασχηματισμών των
μαγικών παραμυθιών (Προπ, 1991: 125, 187-188, 189-203).
Πιο συγκεκριμένα, μέσω του μετασχηματισμού της παρούσας ανάλυσης σε
τράπουλα ή κάρτες με εικονικές αναπαραστάσεις, δηλαδή ζωγραφιές των 31
συνολικά λειτουργιών των δρώντων προσώπων των μαγικών παραμυθιών, δηλαδή
των 31 μορφών δράσης που έχει μελετήσει ο Προπ, οι μαθητές:
● παρωθούνται να αναγνωρίσουν την ονοματολογία των βασικών λειτουργιών που
ενεργοποιούν την πλοκή και φέρνουν σε συνάφεια τα πρόσωπα (Αυδίκος, 1994: 66107, Αυδίκος, 1999: 38-42· Σακελλαρίου, 1996: 265-266).
Η δημιουργία και η χρήση της τράπουλας του Προπ (1991: 125, 161, 177) ως
κυρίαρχου εργαλείου, όπως προτείνεται από τον Ροντάρι (1985: 91, 102, 105) και
τον Αυδίκο, περιλαμβάνει την απεικόνιση και την αναφορά της ονοματολογίας σε
κάθε μία κάρτα της τράπουλας. Πιο συγκεκριμένα, η πρόβλεψη, το μάντεμα, η
διατύπωση υποθέσεων που περιλαμβάνει το σχέδιο δράσης της παρούσας
πρότασης προϋποθέτει ότι:
α. οι μαθητές μαθαίνουν να παρατηρούν πώς αρχίζει και πώς τελειώνει η αφήγηση
ή το κείμενο
β. με την επανάληψη που μπορεί να έχει τη μορφή λ.χ. ποιήματος, μαθηματικού
προβλήματος, θεατρικού δρώμενου, εθίμου κ.ά. ή με τις επαναληπτικές εκφράσεις
μαθαίνουν να περιγράφουν, προβλέποντας την πλοκή και την έκβασή της. Το όλο
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όφελος του παιχνιδιού αυτού είναι η εξοικείωση των μαθητών στην ανακάλυψη
των λειτουργιών, της πλοκής και της δράσης με την καλλιέργεια για τη διάκριση
των μερών της εκάστοτε ιστορίας και του κατακερματισμού της ανάλογα με τη
θεματολογία της κάθε λειτουργίας.
Οι συστατικές μονάδες του παραμυθιού, οι λειτουργίες, δηλώνονται η κάθε μία με
ένα ουσιαστικό που δείχνει ενέργεια (Levi-Strauss, στο Προπ, 1991: 172-173). Η
ονοματολογία των λειτουργιών του μαγικού παραμυθιού που διερεύνησε ο Προπ
και που προτείνεται να αξιοποιηθεί διδακτικά στις περιπτώσεις ανάλυσης και
παραγωγής προφορικού και γραπτού κειμένου από μονόγλωσσους και δίγλωσσους
μαθητές σε διάφορες γλώσσες μεμονωμένα ή και συνδυαστικά, έχει ως εξής:
1. Η απομάκρυνση
3. Η παράβαση
5. Η προδοσία
7. Η συνενοχή
9. Η μεσολάβηση
11.Η αναχώρηση του ήρωα
13.Η αντίδραση του ήρωα
15.Η μετακίνηση του ήρωα
17.Ο σημαδεμένος ήρωας
19.Η απαλλαγή από την αρχική έλλειψη
21.Η καταδίωξη του ήρωα
23.Ο ήρωας φτάνει αγνώριστος στο σπίτι
του
25.Στον ήρωα αναθέτουν έναν δύσκολο
άθλο
27.Η αναγνώριση του ήρωα
29.Η μεταμόρφωση του ήρωα
31.Ο γάμος του ήρωα.

2. Η απαγόρευση
4. Η έρευνα
6. Η παγίδα
8. Η βλάβη – η έλλειψη
10.Η συναίνεση του ήρωα
12.Η δοκιμασία/η απόδραση του ήρωα
14.Η προμήθεια του μαγικού μέσου
16.Ο αγώνας ήρωα και ανταγωνιστή
18.Ο ήρωας νικά τον ανταγωνιστή του
20.Η επιστροφή του ήρωα
22.Ο ήρωας σώζεται
24.Οι αξιώσεις του ψεύτικου ήρωα
26.Η εκτέλεση του άθλου
28.Το ξεσκέπασμα του ψεύτικου ήρωα ή
του ανταγωνιστή
30.Η τιμωρία του ανταγωνιστή

Α. Διαθεματικό σχέδιο εργασίας (project) με θέμα: Η δημιουργική αξιοποίηση του
λαϊκού πολιτισμού για την κατάκτηση του γραμματισμού της ελληνικής μέσα από
το Λαϊκό Παραμύθι
Ενδεικτική αναφορά205
Κοινές λειτουργίες των τεσσάρων παραμυθιών της πρότασης. Διακειμενικότητα
Α/Α

ΛΑΪΚΑ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΚΟΙΝΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

1.

«Ο ποιητής και τ’

8, 14, 15, 16,

8, 14, 19, 21,

205

Η

29
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Η
ΜΕΤ/ΦΩΣΗ
ΤΟΥ ΗΡΩΑ
Το αστέρι σε

Η

31
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Η
ΛΥΣΗ
Γάμος

του

Περισσότερα στο: Παπαμιχαήλ, Μ. (2014). Η Αξιοποίηση του Λαϊκού Πολιτισμού για την
Κατάκτηση του Γραμματισμού στη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας. Μεταπτυχιακή
Εργασία ΤΓΦ&ΠΠΧ του ΔΠΘ.
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2.
3.

4.

αστέρι»

19, 21, 22, 30,
31

30, 31

κοπέλα

«Η Πούλια και ο
Αυγερινός»
«Αδελφούλα
Αλιόνουσκα
και Αδελφούλης
Ιβάνουσκα»
«Το
χρυσό
κορίτσι»

1, 2, 3, 4, 6, 13,
14, 17, 21
1, 2, 3, 6, 7, 8,
19, 30, 31

1, 2, 3, 6, 14,
17, 21
1, 2, 3, 6, 8,
19, 30, 31

Αστεράκια
στον ουρανό

1, 5, 6, 14, 17,
19, 29

1, 6, 14, 17,
19

Χρυσό
φεγγάρι

ποιητή και της
κοπέλας
που
πριν
ήταν
αστέρι
Γένεση των δύο
αστεριών
Ισχύς του καλού
έναντι
του
κακού
Γένεση
του
φεγγαριού

Συμπεράσματα
Αναφορικά με την επίτευξη των στόχων κάθε ΑΠΣ, ο ρόλος της ανίχνευσης των
στοιχείων της προηγούμενης γνώσης των μαθητών σε θέματα λαϊκού πολιτισμού
και της μεταφοράς της στη σχολική τάξη στο πλαίσιο της αξιοποίησής της
θεωρήθηκε πολύ σημαντικός. Ως εκ τούτου, μία από τις σημαντικότερες πρώτες
γνώσεις των μαθητών αφορά σε τομείς των δρώμενων του κώδικα της λαϊκής ζωής
και του κώδικα της λαϊκής γλώσσας, καθώς και της παραδοσιακής και σύγχρονης
λαογραφίας και της φιλολογικής λαογραφίας. Με εργαλείο τον λαϊκό πολιτισμό οι
ασυνέχειες του σχολικού προγράμματος και της εξέλιξης του πολιτισμού
μεταβάλλονται σε συνέχειες και ενδυναμώνεται ή ολοκληρώνεται σταδιακά η
πολιτιστική ταυτότητα του εκάστοτε μαθητή όπως και του συνόλου των μαθητών,
ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή εντός και εκτός της σχολικής τάξης.
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Το μαθησιακό στυλ των εκπαιδευτικών ως παράγοντας σχεδιασμού
και υλοποίησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων τους.
Παρασκευόπουλος Θεόδωρος
Σχολικός Σύμβουλος 30ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Δημοτικής Εκπ/σης Αττικής
thparask@primedu.uoa.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η πραγματικότητα δείχνει ότι σε μια ομάδα, όσο και ομοιογενής αν είναι, δεν
υπάρχει περίπτωση κάθε μέλος να έχει ακριβώς το ίδιο στυλ μάθησης με τα
υπόλοιπα μέλη μιας ομάδας. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να είμαστε σε θέση, ως
επιμορφωτές, να προσαρμόσουμε τις εκπαιδευτικές στρατηγικές και τεχνικές μας,
έτσι ώστε να ανταποκρίνονται, κατά το δυνατόν περισσότερο, σε κάθε άτομο.
Στην παρούσα εργασία επιλέχθηκε, για την προσέγγιση του θέματος, το μοντέλο
μαθησιακών στυλ των Honey & Mumford, επειδή ακριβώς αντιμετωπίζει τη
μαθησιακή διεργασία ως μέρος της γενικότερης συμπεριφοράς των συμμετεχόντων
και όχι ως κάτι ανεξάρτητο ή ξεχωριστό.
Εισαγωγή - Προβληματική
Υπάρχουν πολλές θεωρίες γύρω από τους τρόπους μάθησης των ενηλίκων και των
δραστηριοτήτων κατάρτισης και ανάπτυξης τους. Άποψη μας είναι ότι δεν υπάρχει
για το θέμα σωστή ή λάθος προσέγγιση. Απλά υπάρχει πιο αποτελεσματικό και
λιγότερο αποτελεσματικό στυλ, περιεχόμενο και πλαίσιο για τον καθένα, στο οποίο
λαμβάνει χώρα η μάθηση. Γνωρίζοντας το μαθησιακό στυλ κάποιου, ένας
επιμορφωτής, μπορεί να επιταχύνει τη μαθησιακή διεργασία καθώς σχεδιάζει και
προτείνει δραστηριότητες που ταιριάζουν καλύτερα στο προτιμώμενο στυλ. Έτσι,
χρησιμοποιώντας μια ανάλογη μεθοδολογία μάθησης ο επιμορφωτής μπορεί να
βοηθήσει, σε μια ομάδα με κοινά μαθησιακά χαρακτηριστικά, να μπορούν οι
συμμετέχοντες να εκφράσουν τις ανάγκες τους και να εξασφαλίσει ότι η μαθησιακή
τους πορεία θα είναι αρκετά ισορροπημένη και πιθανόν να προσφέρει κάτι σε
όλους.
Όπως προαναφέρθηκε επιλέχθηκε, για την προσέγγιση του θέματος, το μοντέλο
μαθησιακών στυλ των Honey & Mumford επειδή ακριβώς αντιμετωπίζει τη
μαθησιακή διεργασία ως μέρος της γενικότερης συμπεριφοράς των συμμετεχόντων
και όχι ως κάτι ανεξάρτητο ή ξεχωριστό.
Τα στυλ μάθησης ή προτιμήσεις που αναπτύχθηκαν τελικά από τους Honey και
Mumford, οι οποίοι βασίστηκαν στο έργο του Kolb, είναι τα ακόλουθα τέσσερα 4
σαφή στυλ μάθησης: Ακτιβιστής, Θεωρητικός, Πραγματιστής, Στοχαστής. Αυτές
είναι προσεγγίσεις της μάθησης, που τα άτομα προτιμούν, και που μπορούν να τα
βοηθήσουν να μεγιστοποιήσουν την προσωπική τους μάθηση.
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Οι Ακτιβιστές. Αυτοί που δρουν βιωματικά. Είναι έτοιμοι και πρόθυμοι να
εκτελέσουν άμεσα διάφορα καθήκοντα. Απολαμβάνουν τις διαλέξεις, την
ανάγνωση, τις ασκήσεις και τις δραστηριότητες, στις οποίες δε χρειάζεται να είναι
οι άμεσα εμπλεκόμενοι.
Οι Στοχαστές. Είναι αυτοί δε θα ήθελαν να συμμετέχουν σε διαδικασίεςδραστηριότητες κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας (ενώ μαθαίνουν). Προτιμούν να
κάθονται και να παρακολουθούν πρώτα, να απορροφούν τις πληροφορίες, να
σχεδιάζουν τη δική τους πορεία δράσης και στη συνέχεια να εφαρμόζουν τις νέες
τεχνικές που έχουν μάθει.
Οι Θεωρητικοί προτιμούν μοντέλα, θεωρίες, και οποιαδήποτε ιδέα είναι ενταγμένη
σε ένα οργανωμένο πλαίσιο. Τα μοντέλα δε χρειάζεται καν να είναι ρεαλιστικά εάν
βγάζουν νόημα.
Οι Πραγματιστές αναζητούν ρεαλιστικά παραδείγματα που σχετίζονται άμεσα με
την εργασία που τους έχει ανατεθεί. Δεν θέλουν να χάνουν χρόνο με υποθετικές
καταστάσεις, ενώ θα μπορούσαν να μαθαίνουν πώς να εφαρμόζουν κάτι άμεσα στις
δικές τους εργασίες.
Ο μαθησιακός κύκλος, για τους Honey και Mumford, είναι μια συνεχής διαδικασία
με την τρέχουσα «συγκεκριμένη εμπειρία» να είναι η βάση για τις «παρατηρήσεις»
και τους «στοχασμούς», οι οποίες επιτρέπουν την ανάπτυξη μιας «θεωρίας». Η
«θεωρία» στη συνέχεια δοκιμάζεται σε νέες καταστάσεις και οδηγεί σε νέα
«συγκεκριμένη εμπειρία».
Οι περισσότεροι άνθρωποι κλίνουν έντονα προς ένα ή προς άλλο τύπο μάθησης,
προτιμούν δηλαδή διαφορετικές μεθόδους μάθησης, ανάλογα με την κατάσταση
και το επίπεδο εμπειρίας τους, διατηρώντας παράλληλα την ικανότητα να μάθουν
από τους άλλους τρόπους. Έτσι κινούνται ανάμεσα στους τέσσερις τρόπους
μάθησης, αντί να εγκλωβιστούν σε μία κατάσταση. Θα πρέπει απλώς να είμαστε
έτοιμοι να συνεργαστούμε με τους επιμορφούμενους μας ώστε να καθορίσουμε
ποια μέθοδος μάθησης είναι καλύτερη, ειδικά αν δούμε ότι κάποιος δεν
καταλαβαίνει μια ιδέα όπως αυτή του παρουσιάστηκε. Κάθε επιμορφούμενος είναι
μοναδική προσωπικότητα και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως τέτοια, στο βαθμό
που είναι εφικτό, ακόμα και στη διαδικασία της μάθησης.
Κυρίως Σώμα
Οι Peter Honey και Alan Mumford ανέπτυξαν τα δικά τους στυλ μάθησης, ως μια
παραλλαγή του μοντέλου του Kolb, ενώ εργάζονταν πάνω σε ένα σχέδιο για την
εταιρεία Chloride στη δεκαετία του 1970. Οι Honey και Mumford λένε για το
σύστημα τους: "Η περιγραφή μας για τις φάσεις του κύκλου μάθησης προέρχεται
από το έργο του David Kolb. Ο Kolb χρησιμοποιεί διαφορετικές λέξεις για να
περιγράψει τα στάδια του κύκλου μάθησης και τους τέσσερεις τρόπους μάθησης ..."
και "... Οι ομοιότητες μεταξύ του μοντέλου του και του δικού μας είναι
περισσότερες από τις διαφορές .."
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Επίσης να σημειωθεί ότι παρήγαγαν το δικό τους Ερωτηματολόγιο Στυλ μάθησης
(LSQ) επειδή διαπίστωσαν ότι το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο (LSI) του Kolb είχε
χαμηλό κύρος ανάμεσα στους χρήστες του. Έτσι, αντί να ζητήσουν από τους
ανθρώπους να καταγράψουν άμεσα τον τρόπο που προτιμούν να μαθαίνουν, όπως
κάνει Kolb, οι ίδιοι προτιμούν ένα ερωτηματολόγιο που ανιχνεύει τις γενικές τάσεις
της συμπεριφοράς. Η επιχειρηματολογία τους είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι
δεν έχουν ποτέ συνειδητά σκεφθεί πως πραγματικά μαθαίνουν.
Μολονότι ουσιαστικά το δικό τους μοντέλο μάθησης είναι το ίδιο με το μοντέλο του
Kolb, υπάρχουν μερικές διαφορές. Κατ 'αρχάς, θα αντικαταστήσουν και θα
χρησιμοποιήσουν τους όρους "στοχαστής" για τους αποκλίνοντες (παθητική
παρατήρηση), «θεωρητικός» για τους αφομοιωτές (θεωρητική κατανόηση),
«πραγματιστής» για τους συγκλίνοντες (απτή εμπειρία), και «ακτιβιστής» για τους
διευκολύνοντες (ενεργός πειραματισμός). Επιπλέον, οι νέες ονομασίες έχουν
ελαφρώς διαφορετικές σημασίες. Επίσης υποθέτουν ότι οι άνθρωποι προτιμούν
διαφορετικές μεθόδους μάθησης, ανάλογα με την κατάσταση και το επίπεδο
εμπειρίας τους, και ως εκ τούτου κινούνται ανάμεσα στους τέσσερις τρόπους
μάθησης πιο ευέλικτα, αντί να εγκλωβιστούν σε μία μονοδιάστατη κατάσταση.
Στο ακόλουθο σχήμα περιγράφονται συνοπτικά τα τέσσερα βασικά στάδια/στυλ
των H & M, τα οποία παρεμπιπτόντως είναι αμοιβαία αντίστοιχα και
επικαλύπτονται, με το μοντέλο του Kolb, στο οποίο οι μορφές μάθησης είναι ένα
προϊόν των συνδυασμών των σταδίων του κύκλου μάθησης. Η τυπική παρουσίαση
αυτών των μορφών και των σταδίων των H & M, είναι αντίστοιχη με τον οριζόντιο
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και κάθετο άξονα του κύκλου ή των τεσσάρων σταδίων, σε διάγραμμα κυκλικής
ροής.
Υπάρχει αναμφισβήτητα μια έντονη ομοιότητα μεταξύ των στυλ/στάδια των Honey
και Mumford με τα αντίστοιχα στυλ μάθησης του Kolb :
• Ακτιβιστής = Διευκολυντικό Μοντέλο
• Στοχαστής = Αποκλίνον Μοντέλο
• Θεωρητικός = Αφομοιωτικό Μοντέλο
• Πραγματιστής = Συγκλίνον Μοντέλο.
Στη συνέχεια γίνεται αναφορά σε πρόσφατη έρευνα στον εκπαιδευτικό χώρο της
Α/θμιας εκπαίδευσης.
Μεθοδολογία
α) Δείγμα: Το δείγμα αποτέλεσαν εκατόν είκοσι εννέα (129) εκπαιδευτικοί
Α/βάθμιας εκπαίδευσης από σχολεία της Γ΄ Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης
Αττικής Το δείγμα των εκπαιδευτικών είναι ένα «δείγμα μη πιθανοτήτων» στα
πλαίσια μιας «βολικής» δειγματοληψίας (Cohen & Manion, 1994), γιατί αρκετοί από
τους εκπαιδευτικούς του δείγματος ήσαν από αυτό που οι παραπάνω ερευνητές
αποκαλούν «αιχμάλωτα» ακροατήρια. Δηλαδή εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν,
τυχαία επιλεγμένοι, κυρίως σε διάφορα προγράμματα. Ως εκ τούτου το δείγμα δεν
μπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικό.
β) Ως μέσο συλλογής των δεδομένων της παρούσας έρευνας από τους
εκπαιδευτικούς, χρησιμοποιήθηκε το «ερωτηματολόγιο τύπων μάθησης» των
Honey & Mumford.
Το ερωτηματολόγιο αυτό παρουσιάζεται, βιβλιογραφικά, ως πιο σύγχρονο αλλά και
ως πιο κοινό, συχνό και αξιόπιστο μοντέλο για την ίδια αναζήτηση, σε σχέση με
αυτά των Kolb ή Lewin. Περιλαμβάνει τους εξής τέσσερις μαθησιακούς τύπους:
«Ενεργητικός», «Στοχαστής», «Θεωρητικός» και «Πραγματιστής». Βέβαια, όπως και
σε ένα οποιοδήποτε μοντέλο συμπεριφοράς, αυτός είναι ένας ενδεικτικός οδηγός
και όχι ένα αυστηρό σύνολο κανόνων.
Ευρήματα.
Η μεταβλητή «Τύποι μάθησης» είναι κατηγορική με 4 επίπεδα (έτσι όπως την
έχουμε κατασκευάσει με βάση το μεγαλύτερο σκορ να υποδηλώνει και τον τύπο
μάθησης).
Το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε για την ερμηνεία του «Τύπου Μάθησης» είναι το
πολυωνυμικό μοντέλο. Αθροίζοντας τους βαθμούς με βάση τις απαντήσεις των
ερωτηθέντων, προκύπτει για κάθε έναν από αυτούς ένα σκορ, σε κάθε έναν από
τους τέσσερις μαθησιακούς τύπους.
1. Λαμβάνοντας υπόψη για τον κάθε ερωτηθέντα το μαθησιακό τύπο με τη
μεγαλύτερη βαθμολογία, η κατανομή του παράγοντα «Τύπος Μάθησης», όπως
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προέκυψε, καταγράφεται ως εξής: «Στοχαστής» 69%, «Πραγματιστής» 15,5%,
«Ενεργητικός» 14% και «Θεωρητικός» 1,6%.
2. Τα αποτελέσματα ανά φύλο καταγράφονται ως εξής:
Για τους άνδρες «Στοχαστής» 64,7%, «Πραγματιστής» 19,6%, «Ενεργητικός» 15,7%.
Για τις γυναίκες «Στοχαστής» 71,8%, «Πραγματιστής» 12,8%, «Ενεργητικός» 12,8%
και «Θεωρητικός» 2,6%.
Συνοπτικά οι διαφορές που παρατηρούμε ανάμεσα στα δύο φύλα είναι οι εξής:
1) Μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών κατατάσσεται στον τύπο μάθησης «Στοχαστής»
σε σχέση με τους άνδρες.
2) Στους άνδρες δεν προκύπτει ο τύπος μάθησης «Θεωρητικός», οποίος εμφανίζεται
στις γυναίκες (αν έτσι και αλλιώς στο σύνολο είναι λίγοι αυτοί), και
3) Μεγαλύτερο ποσοστό ανδρών ανήκουν στον τύπο «Πραγματιστής» σε σχέση με
τις γυναίκες
3. Τα αποτελέσματα ανά τύπο επανεκπαίδευσης:
Για όσους έχουν παρακολουθήσει τη μετεκπαίδευση στο «Μαράσλειο
Διδασκαλείο» προκύπτουν οι «μαθησιακοί τύποι» ως εξής: «Στοχαστής» 76,7%,
«Πραγματιστής» 16,3%, «Ενεργητικός» 7%.
Για όσους έχουν παρακολουθήσει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «εξομοίωσης»
προκύπτουν οι «μαθησιακοί τύποι» ως εξής: «Στοχαστής» 61,7%, «Πραγματιστής»
20,%, «Ενεργητικός» 18,3%.
Για όσους έχουν παρακολουθήσει μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών
προκύπτουν οι «μαθησιακοί τύποι» ως εξής: «Στοχαστής» 75%, «Πραγματιστής»
8,3%, «Ενεργητικός» 8,3% και «Θεωρητικός» 8,3%.
Για όσους έχουν παρακολουθήσει επιμορφωτικά προγράμματα σε ΠΕΚ»
προκύπτουν οι «μαθησιακοί τύποι» ως εξής: «Στοχαστής» 71,4%, «Ενεργητικός»
28,6%.
Για όσους έχουν παρακολουθήσει άλλες μορφές επιμόρφωσης-σπουδών (κυρίως
άλλο πτυχίο πέραν του βασικού) προκύπτουν οι «μαθησιακοί τύποι» ως εξής:
«Στοχαστής» 71,4%, «Ενεργητικός» 14,3% και «Θεωρητικός» 14,3%.
Με εξαίρεση τους δύο τύπους επανεκπαίδευσης «ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ» και «ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ»,
στους οποίους ανήκει και η πλειοψηφία των ερωτηθέντων, στους υπόλοιπους που
περιλαμβάνουν μικρό πλήθος ~10, τα ποσοστά είναι ενδεικτικά. Αυτό που
βλέπουμε είναι πως ο τύπος μάθησης «Θεωρητικός» εμφανίζεται σε εκείνους που
ανήκουν στην κατηγορία «Μεταπτυχιακό» και στην κατηγορία «Άλλο». Σε όλες τις
κατηγορίες τα ποσοστά «Στοχαστής» υπερβαίνουν το 60%, ενώ τα ποσοστά για
«Ενεργητικούς» και «Πραγματιστές» φαίνονται αυξημένα σε εκείνους στην
κατηγορία «Εξομοίωση».
4. Τα αποτελέσματα ανά θέση:
Σε σχέση με τη θέση των εκπαιδευτικών στην επαγγελματική δομή προκύπτουν οι
«μαθησιακοί τύποι» ως εξής:
Για τους δ/ντές, «Στοχαστής» 90,9%, «Πραγματιστής» 9,1%.
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Για τους δασκάλους γενικής αγωγής: «Στοχαστής» 66,7%, «Πραγματιστής» 15,6%,
«Ενεργητικός» 15,6% και «Θεωρητικός» 2,1%.
Για τους δασκάλους ειδικής αγωγής: «Στοχαστής» 64,3%, «Πραγματιστής» 28,6%,
«Ενεργητικός» 7,1%.
Για τους εκπαιδευτικούς αγγλικής γλώσσας: «Στοχαστής» 50%, «Ενεργητικός» 50%.
Για τους νηπιαγωγούς: «Στοχαστής» 83,3%, «Ενεργητικός» 16,7%.
Οι κατηγορίες «Αγγλικών» και «Νηπιαγωγός», περιλαμβάνουν μικρό πλήθος
ερωτηθέντων οπότε να ποσοστά δεν είναι αντιπροσωπευτικά. Στην κατηγορία
«Δάσκαλος Ειδικής» φαίνεται αυξημένο το ποσοστό των «Πραγματιστών» σε σχέση
με εκείνους που είναι στην κατηγορία «Δάσκαλοι Γενικής».
5. Εκτός από τον παράγοντα της επανεκπαίδευσης, στατιστικά σημαντικοί
παράγοντες για το μοντέλο, είναι η ηλικία και η εμπειρία των εκπαιδευτικών.
Παρόλο που δεν έχουν γενικά οι ηλικίες μεγάλες διαφορές στο σύνολο του
δείγματος (μικρή σχετικά τυπική απόκλιση από τη μέση ηλικία), φαίνεται ότι οι
“ενεργητικοί” και “στοχαστές” είναι νεότεροι ηλικιακά από ότι οι “θεωρητικοί” και
“οι πραγματιστές”.
Επίσης φαίνεται ότι οι “πραγματιστές” έχουν τη μεγαλύτερη εμπειρία, μετά οι
“στοχαστές”, μετά οι “θεωρητικοί” και ακολουθούν οι “ενεργητικοί”.
Συζήτηση - Συμπεράσματα
Όπως φάνηκε από τα ευρήματα, η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών,
ανεξάρτητα από φύλο, θέση, επιμόρφωση κλπ, προκρίνει ως κυρίαρχο μαθησιακό
τύπο αυτόν του «Στοχαστή».
Ως εκ τούτου σύμφωνα με την τυπολογία των Honey & Mumford, η πλειοψηφία των
εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα, μπορούν να περιγραφούν ως άτομα
που θέλουν να αποστασιοποιούνται και να βλέπουν μια κατάσταση από
διαφορετικές οπτικές γωνίες. Θέλουν να στέκονται πιο πίσω, να αναλογίζονται τις
εμπειρίες και να τις παρατηρούν από πολλές διαφορετικές οπτικές γωνίες.
Συλλέγουν στοιχεία, άμεσα και από άλλους και προτιμούν να σκέπτονται
προσεκτικά κάτι πριν καταλήξουν σε ένα συμπέρασμα. Η λεπτομερής συλλογή και
ανάλυση των δεδομένων σχετικά με τις εμπειρίες και τα γεγονότα είναι αυτό που
μετράει έτσι τείνουν να αναβάλουν στο να καταλήξουν σε οριστικά συμπεράσματα
για όσο χρόνο περισσότερο μπορούν. Η φιλοσοφία τους είναι να είναι προσεκτικοί.
Είναι στοχαστικοί άνθρωποι που τους αρέσει να εξετάζουν όλες τις πιθανές
προσεγγίσεις και τις επιπτώσεις πριν πραγματοποιήσουν μια κίνηση. Προτιμούν να
μην είναι στην πρώτη γραμμή σε συναντήσεις και συζητήσεις. Απολαμβάνουν να
παρατηρούν άλλους ανθρώπους σε δράση. Απολαμβάνουν να παρατηρούν τους
άλλους και ακούνε τις απόψεις των άλλων πριν να παραθέσουν τις δικές τους.
Έχουν την τάση να υιοθετούν ένα χαμηλό προφίλ και να δημιουργούν μια ελαφρώς
απόμακρη, ανεκτική, ατάραχη εικόνα γι 'αυτούς. Όταν ενεργούν φροντίζουν να
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είναι μέρος μιας ευρείας εικόνας που περιλαμβάνει το παρελθόν, καθώς επίσης και
το παρόν, τις παρατηρήσεις των άλλων καθώς και τη δική τους.
Σύμφωνα με τα παραπάνω χαρακτηριστικά φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί αυτοί «Οι
στοχαστές», μαθαίνουν καλύτερα από τις δραστηριότητες όπου:
• επιτρέπεται ή ενθαρρύνονται να παρακολουθούν, σκέφτονται, αναλογίζονται τις
δραστηριότητες
• έχουν χρόνο να σκεφτούν πριν ενεργήσουν, να αφομοιώσουν πριν
παρατηρήσουν, να διεξάγουν προσεκτική και λεπτομερή έρευνα
• έχουν χρόνο για να κάνουν επισκόπηση της μάθησής τους να επανεξετάσουν το
τι έχει συμβεί και να σκεφτούν τι έχουν μάθει
• πρέπει να παράγουν, να εξετάσουν προσεκτικά αναλύσεις και εκθέσεις
• είναι ικανοί να ανταλλάξουν απόψεις με άλλους ανθρώπους χωρίς κίνδυνο, με
καθοδηγούμενη συμφωνία, μέσα σε μια δομημένη εμπειρία μάθησης
• παράγουν αναλύσεις και εκθέσεις και κάνουν εργασίες χωρίς πιεστικές
προθεσμίες
Αντίστοιχα «Οι στοχαστές» φαίνεται να μαθαίνουν λιγότερο, και μπορεί να
αντιδρούν, από δραστηριότητες, όπου:
• τους δίνονται ανεπαρκή δεδομένα πάνω στα οποία πρέπει να βασίσουν ένα
συμπέρασμα
• ενεργούν ως ηγέτες ή παίζουν ρόλους μπροστά στους άλλους
• πρέπει να ενεργούν χωρίς χρόνο για το σχεδιασμό
Προσεγγίζοντας τις παραπάνω παρατηρήσεις σε επίπεδο εκπαιδευτικών τεχνικών
φαίνεται να συμπαθούν περισσότερο:
• τις αξιόπιστες συζητήσεις (πχ εξηγήσεις εμπειρογνωμόνων και αναλύσεις)
• τα ερωτηματολόγια αυτοανάλυσης
• τα ερωτηματολόγια προσωπικότητας
• τα μικρά διαλείμματα
• την παρατήρηση δραστηριοτήτων
• την ανατροφοδότηση από τους άλλους
• την «προπόνηση» προετοιμασία σε θέματα ενδιαφέροντος
• τις συνεντεύξεις
• τον καταιγισμό ιδεών.
Σύμφωνα με τον Kolb, επιλέγουμε έναν τρόπο α) «να προσλαμβάνουμε τις
εμπειρίες», ο οποίος καθορίζει την προσέγγισή μας σε αυτό, και επιλέγουμε έναν
τρόπο για να β) «μετατρέψουμε τις εμπειρίες» σε κάτι που έχει νόημα και μπορεί
να χρησιμοποιηθεί, κάτι που καθορίζει τη συναισθηματική μας αντίδραση στην
εμπειρία.
Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί επιλέγοντας το μαθησιακό τύπο του «Στοχαστή»,
φαίνεται να έχουν προκρίνει αντίστοιχα την επιλογή:
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(α) βλέποντας τους άλλους που εμπλέκονται στην εμπειρία ή με προβληματισμό
σχετικά με το τι συμβαίνει («παρακολουθώντας» - «στοχαστική παρατήρηση») ή
(β) μέσω βίωσης της εμπειρίας του «συγκεκριμένου, του απτού» («συγκεκριμένη
εμπειρία» ή το «συναίσθημα»)
Σε κάθε περίπτωση τα παραπάνω στοιχεία είναι χρήσιμο να λαμβάνονται υπόψη
από όσους ασχολούνται με την επιμορφωτική διάσταση των εκπαιδευτικών, όπως
οι σχολικοί σύμβουλοι.
Όσον αφορά τις διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα συνοπτικά εμφανίζονται οι εξής:
• Μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών κατατάσσεται στον τύπο μάθησης «Στοχαστής»
σε σχέση με τους άνδρες.
• Μεγαλύτερο ποσοστό ανδρών ανήκουν στον τύπο «Πραγματιστής» σε σχέση με
τις γυναίκες
• Στους άνδρες δεν προκύπτει ο τύπος μάθησης «Θεωρητικός», οποίος
εμφανίζεται στις γυναίκες (αν έτσι και αλλιώς στο σύνολο είναι λίγοι αυτοί).
Εμφανίζονται δηλαδή οι γυναίκες να δηλώνουν με μεγαλύτερη έμφαση τα
χαρακτηριστικά του «Στοχαστή», όπως έχουν ήδη αναφερθεί.
Επιπρόσθετα οι άνδρες, σε σχέση με τις γυναίκες, εμφανίζονται ως περισσότερο
ρεαλιστές, δηλαδή αναζητούν ρεαλιστικά παραδείγματα που σχετίζονται άμεσα με
την εργασία που τους έχει ανατεθεί. Δεν θέλουν να χάνουν χρόνο με υποθετικές
καταστάσεις. Αν σε αυτό συμπεριλάβουμε και την εμφάνιση του μαθησιακού τύπου
«Θεωρητικός» στις γυναίκες, που δεν υπάρχει στους άνδρες, φαίνεται ότι οι
γυναίκες δίνουν περισσότερη ανοχή σε θεωρίες και μοντέλα που δεν χρειάζεται καν
να είναι ρεαλιστικά, εάν βγάζουν νόημα.
Όσον αφορά τις διαφορές σε σχέση με την επιμορφωτική δράση των
εκπαιδευτικών, αυτό που προκύπτει είναι πως σε όλες τις κατηγορίες τα ποσοστά
«Στοχαστής» υπερβαίνουν το 60%, ενώ τα ποσοστά για «Ενεργητικούς» και
«Πραγματιστές» φαίνονται αυξημένα σε εκείνους στην κατηγορία «Εξομοίωση». Ο
τύπος μάθησης «Θεωρητικός» εμφανίζεται σε εκείνους που ανήκουν στην
κατηγορία «Μεταπτυχιακό» και στην κατηγορία «Άλλο». Ιδιαίτερα το τελευταίο
εύρημα φαίνεται να είναι σύστοιχο με τα χαρακτηριστικά που αποδίδονται στους
«Θεωρητικούς» από τους Η& Μ. Είναι συμβατό άτομα που έχουν επιλέξει να
εμπλουτίσουν τα γνωστικά τους πεδία σε πιο υψηλό επίπεδο, να επιζητούν
περισσότερο τη θεωρία που υπάρχει πίσω από κάθε δραστηριότητα.
Σε σχέση με τη θέση των εκπαιδευτικών στην επαγγελματική δομή, είναι
εντυπωσιακό το ποσοστό (90,9%) που καταγράφεται για το μαθησιακό τύπο του
«Στοχαστή» από τους δ/ντές των σχολείων. Θα φαινόταν «λογικό», λόγω της θέσης
και του ρόλου που καλείται να παίξει ο δ/ντης στο σχολείο, να επιλέγει πιο
δυναμικούς τύπους, όπως «Πραγματιστής» ή «Ενεργητικός». Άτομα δηλαδή που
δρουν βιωματικά και είναι έτοιμα και πρόθυμα να εκτελέσουν άμεσα διάφορα
καθήκοντα, χωρίς να θέλουν να χάνουν χρόνο με υποθετικές καταστάσεις.
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Αντ’ αυτού όμως, φαίνεται ότι το βάρος της ευθύνης τους οδηγεί να θέλουν να
αποστασιοποιούνται από την πρώτη γραμμή και να ενεργούν αφού έχουν
επεξεργαστεί αρκετά δεδομένα.
Στην ίδια κατηγορία αξιόλογη είναι διαφορά που εμφανίζεται ανάμεσα στο
«Δάσκαλο Ειδικής» σε σύγκριση με το «Δάσκαλο Γενικής». Οι δάσκαλοι ειδικής
Αγωγής καταγράφουν περισσότερες επιλογές ως «Πραγματιστές». Δηλαδή φαίνεται
ότι αναζητούν πιο έντονα ρεαλιστικά παραδείγματα που σχετίζονται άμεσα με την
εργασία που τους έχει ανατεθεί. Δεν θέλουν να χάνουν χρόνο με υποθετικές
καταστάσεις, ενώ θα μπορούσαν να μαθαίνουν πώς να εφαρμόζουν κάτι άμεσα στις
δικές τους εργασίες. Είναι ένα εύρημα που είναι σύστοιχο με την πίεση και τις
δυσκολίες που αναφέρουν οι εν λόγω εκπαιδευτικοί σε σχέση με τις «δύσκολες»
περιπτώσεις μαθητών που εργάζονται.
Προς την ίδια κατεύθυνση οδηγεί και η διαφορά που προκύπτει για το μαθησιακό
τύπο «Ενεργητικός». Και εδώ οι δάσκαλοι ειδικής Αγωγής δηλώνουν λιγότερες
επιλογές. Φαίνεται δηλαδή ότι δεν έχουν τη διάθεση να δοκιμάζουν πράγματα για
τα οποία δεν γνωρίζουν την έκβαση τους και τα οποία δεν συνδέονται άμεσα με την
κάθε περίπτωση που επεξεργάζονται.
Οι κατηγορίες «Αγγλικών» και «Νηπιαγωγός», περιλαμβάνουν μικρό πλήθος
ερωτηθέντων οπότε να ποσοστά δεν είναι αντιπροσωπευτικά.
Σε σχέση με την ηλικία των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών, παρόλο που δεν έχουν
γενικά οι ηλικίες μεγάλες διαφορές στο σύνολο του δείγματος (μικρή σχετικά
τυπική απόκλιση από τη μέση ηλικία), στο παραπάνω σχήμα φαίνεται ότι οι
ενεργητικοί και στοχαστές είναι νεότεροι ηλικιακά από ότι οι θεωρητικοί και οι
πραγματιστές. Φαίνεται, όπως ανεβαίνει η ηλικία, οι εκπαιδευτικοί ακολουθούν το
βιωματικό κύκλος μάθησης των Η&Μ. Οι πιο νέοι ξεκινούν από την τρέχουσα
«συγκεκριμένη εμπειρία» η οποία είναι η βάση για τις παρατηρήσεις και τους
στοχασμούς, οι οποίοι επιτρέπουν την ανάπτυξη μιας «θεωρίας». Η «θεωρία» στη
συνέχεια δοκιμάζεται σε νέες καταστάσεις και οδηγεί, με την πάροδο του χρόνου,
σε νέα συγκεκριμένη εμπειρία.
Ανάλογα με την ηλικία δηλαδή φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί, αρχικά είναι έτοιμοι
και πρόθυμοι να εκτελέσουν άμεσα διάφορα καθήκοντα. Στη συνέχεια προτιμούν
να κάθονται και να παρακολουθούν πρώτα, να απορροφούν τις πληροφορίες, να
σχεδιάζουν τη δική τους πορεία δράσης και στη συνέχεια να εφαρμόζουν τις νέες
τεχνικές που έχουν μάθει. Με την πάροδο του χρόνου προτιμούν μοντέλα, θεωρίες,
και οποιαδήποτε ιδέα είναι ενταγμένη σε ένα οργανωμένο πλαίσιο. Στο τέλος,
αναζητούν ρεαλιστικά παραδείγματα που σχετίζονται άμεσα με την εργασία που
τους έχει ανατεθεί. Δεν θέλουν να χάνουν χρόνο με υποθετικές καταστάσεις, ενώ
θα μπορούσαν να μαθαίνουν πώς να εφαρμόζουν κάτι άμεσα στις δικές τους
εργασίες.
Επειδή προφανώς η επαγγελματική εμπειρία, είναι άμεσα συναρτημένη με την
ηλικία των εκπαιδευτικών (ακόμη), αντίστοιχη με την πορεία εναλλαγής
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μαθησιακών τύπων ανά ηλικία είναι και η πορεία των μαθησιακών τύπων ανάλογα
με την εμπειρία τους, όπως φαίνεται στο παραπάνω γράφημα. Φαίνεται ότι οι
«πραγματιστές» έχουν τη μεγαλύτερη εμπειρία, μετά οι «στοχαστές», μετά οι
«θεωρητικοί» και ακολουθούν οι «ενεργητικοί».
Σύμφωνα με τον Kolb, επιλέγουμε έναν τρόπο α) «να προσλαμβάνουμε τις
εμπειρίες», ο οποίος καθορίζει την προσέγγισή μας σε αυτό, και επιλέγουμε έναν
τρόπο για να β) «μετατρέψουμε τις εμπειρίες» σε κάτι που έχει νόημα και μπορεί
να χρησιμοποιηθεί, κάτι που καθορίζει τη συναισθηματική μας αντίδραση στην
εμπειρία.
Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί επιλέγοντας το μαθησιακό τύπο του
«Ενεργητικού» στις νεαρότερες ηλικίες και με μικρότερη εμπειρία, φαίνεται να
έχουν προκρίνει αντίστοιχα την επιλογή:
(α) μέσω της «εμπλοκής μας» ή δρώντας («ενεργός πειραματισμός» «πράττοντας»)
(β) μέσω βίωσης της εμπειρίας του «συγκεκριμένου, του απτού» («συγκεκριμένη
εμπειρία» ή το «συναίσθημα»)
Αντίστοιχα στις μεγαλύτερες ηλικίες και τη μεγαλύτερη εμπειρία, κυριαρχεί η
επιλογή του μαθησιακού στυλ του «Πραγματιστή», σύμφωνα με το οποίο
προκρίνεται αντίστοιχα η επιλογή:
(α)
μέσω της «εμπλοκής μας» ή δρώντας («ενεργός πειραματισμός» «πράττοντας»)
(β) μέσω της απόκτησης νέων πληροφοριών ή με τη σκέψη, την ανάλυση ή το
σχεδιασμό («αφηρημένη σύλληψη» - «σκέψη»)
Παρατηρούμε δηλαδή ότι όσο προχωρά η ηλικία και η εμπειρία, έχουμε μια πορεία
του τρόπου μετασχηματισμού της μαθησιακής εμπειρίας από το συγκεκριμένο στο
αφηρημένο ή από το συναίσθημα στη σκέψη.
Ανακεφαλαιώνοντας είναι προφανές ότι καθένας ανταποκρίνεται στις ανάγκες και
το κίνητρο όλων των τύπων μάθησης σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό, δίνοντας
έμφαση σε αυτό που ταιριάζει καλύτερα στη δεδομένη κατάσταση. Το να
γνωρίζουμε τα στυλ μάθησης ενός ατόμου μας επιτρέπει να προσανατολίσουμε την
πορεία προς τη μάθηση σύμφωνα με το προτιμώμενο στυλ, επιλέγοντας αντίστοιχες
μεθόδους.
Οι σχολικοί σύμβουλοι, ιδιαίτερα ως επιμορφωτές ενηλίκων, θα πρέπει να έχουν
την ικανότητα, τις δεξιότητες και τον τρόπο να αναγνωρίζουν τις προτιμήσεις αυτές
και να είναι σε θέση να διαμορφώνουν τις τεχνικές τους έτσι ώστε, αρχικά να μη
δημιουργήσουν προσκόμματα στη μαθησιακή πορεία των επιμορφούμενων, αλλά
αντίθετα να συμβάλλουν στην πρόοδο της.
Η παρούσα έρευνα επιχείρησε να:
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• διερευνήσει τις μαθησιακές προτιμήσεις (μαθησιακά στυλ) των εκπαιδευτικών,
που υπηρετούν στην Α/βάθμια εκπαίδευση, ιδιαίτερα κατά την επιμορφωτική τους
πορεία
• διερευνήσει αν διαφοροποιούνται οι στάσεις αυτές ανάλογα με το φύλο, τα
χρόνια υπηρεσίας, την ηλικία, τη θεωρητική κατάρτιση τους και την ιεραρχική θέση
στην υπηρεσία τους.
Με τη γνώση ότι η διαμόρφωση και υλοποίηση ενός επιμορφωτικού προγράμματος
είναι μια πολυπαραγοντική διεργασία, τα παραπάνω στοιχεία μπορούν να
συναποτελέσουν βάση συζήτησης και προσαρμογής των αντίστοιχων
επιμορφωτικών προγραμμάτων, έπ’ ωφελεία των ίδιων των εκπαιδευτικών, αλλά
και των σχολικών μονάδων γενικότερα.
Αναφορές - Βιβλιογραφία
Atherton J S (2013). Learning and Teaching; Experiential Learning. The Experiential
Learning
Cycle.
Retrieved
6
February
2015
from
http://www.learningandteaching.info/learning/experience.htm#Experiential
Learning Styles
Coffield, F., Moseley, D., Hall, E., & Ecclestone, K. (2004). Learning styles and
pedagogy in post-16 learning: A systematic and critical review.
www.LSRC.ac.uk.
Retrieved
January,
15,
2008:
http://www.lsda.org.uk/files/PDF/1543.pdf
Cohen, L., Manion, L. (1994). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Αθήνα: εκδ.
Μεταίχμιο.
David
Kolb.
Retrieved
6
February
2015
from
http://www2.le.ac.uk/departments/gradschool/training/eresources/teaching/t
heories
David Kolb's learning styles model and experiential learning theory (ELT). Retrieved 6
February 2015 from http://www.businessballs.com/kolblearningstyles.htm
Honey and Mumford's Learning Styles Questionnaire. Retrieved 6 February 2015
from http://rapidbi.com/learningstyles/#honeymumfordlearningstyleslsq
Honey, P. & Mumford, A. (1982) Manual of Learning Styles. London: P Honey
Honey, P. & Mumford, A. (2000). The learning styles helper's guide. Maidenhead:
Peter Honey Publications Ltd.
Honey,
P.
&
Mumford.
Retrieved
6
February
2015
from
http://www.sos.net/~donclark/hrd/styles/honey_mumford.html
Honey,
P.
&
Mumford.
Retrieved
6
February
2015
from
http://www2.le.ac.uk/departments/gradschool/training/eresources/teaching/t
heories/honey-mumford
Kolb D A (1984). Experiential Learning: experience as the source of learning and
development. New Jersey: Prentice-Hall

-700-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων

Kolb's Learning Styles and Experiential Learning Model. Retrieved 6 February 2015
from http://www.sos.net/~donclark/hrd/styles/kolb.html
Learning
Style
Survey.
Retrieved
6
February
2015
from
http://www.sos.net/~donclark/hrd/styles/learn_style_survey.html
Learning styles – overview and sample questionnaires. Retrieved August 29, 2007
from http://rapidbi.com/learningstyles/#Kolblearningstylestheory
Lewin K (1942). "Field Theory and Learning" in D Cartwright (ed.) Field Theory in
Social Science: selected theoretical papers, London; Social Science Paperbacks,
1951.
Lyndsay Swinton. Honey & Mumford – Learning Style Questionnaire. Retrieved 6
February 2015 from http://www.mftrou.com/honey-mumford.html
The Experiential Learning Cycle. Retrieved 6 February 2015 from
http://www.learningandteaching.info/learning/experience.htm
The Honey and Mumford Learning Cycle. Retrieved 6 February 2015 from
http://www.m-t-d.co.uk/blog/honey-and-mumford-learning-cycle.htm.

-701-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων

Σχολικός εκφοβισμός. Οι απόψεις των μαθητών ως παράγοντας
διαμόρφωσης εκπαιδευτικού σχεδιασμού.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η διερεύνηση του φαινομένου του
σχολικού εκφοβισμού στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και συγκεκριμένα ο τρόπος
με τον οποίο οι μαθητές της Ε΄ και ΣΤ' τάξης του Δημοτικού σχολείου το
προσλαμβάνουν. Μελετήθηκε πώς οργανώνεται και πώς δομείται η αναπαράσταση
τους για το συγκεκριμένο φαινόμενο (bullying). Από τα ευρήματα της έρευνας,
διαπιστώνουμε ότι τα στοιχεία «βία» και «φόβος» αναφέρονται συχνότερα από
κάθε άλλο, ενώ γενικότερα στοιχεία όπως «βία, φόβος, ξύλο, επιθετικότητα, απειλή,
νταήδες, τρόμος, ανασφάλεια, θυμός, λύπη, στενοχώρια», φανερώνουν την μίξη
των συναισθημάτων των μαθητών απέναντι στο φαινόμενο, ενώ ταυτόχρονα
αναδεικνύεται η ανάγκη οργανωμένης αντιμετώπισης του στο χώρο του σχολείου.
Εισαγωγή - Προβληματική
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική αύξηση εμφάνισης φαινομένων –
κρουσμάτων ενδοσχολικής βίας στα σχολεία. Εκδηλώσεις σχολικού εκφοβισμού
(bullying) αναφέρονται όλο και πιο συχνά τόσο από μαθητές αλλά και
εκπαιδευτικούς και γονείς. Η πολυσύνθετη και πολύπλοκη δομή των παραγόντων
που συντελούν και αλληλεπιδρούν στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα
καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη αλλά ταυτόχρονα και ενδιαφέρουσα την
προσπάθεια μελέτης του φαινομένου. Σε κοινωνικοψυχολογικό επίπεδο η γνώση
του τρόπου που προσλαμβάνεται το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού από τα
ίδια τα παιδιά θα οδηγήσει στη διαμόρφωση νέων βάσεων στην κοινωνική,
παιδαγωγική και ψυχολογική αντιμετώπιση του φαινομένου, ενώ σε εκπαιδευτικό –
παιδαγωγικό επίπεδο θα συνέβαλλε σημαντικά στο σχεδιασμό μιας εκπαιδευτικής
πολιτικής προς την κατεύθυνση της αναγνώρισής του και της αντιμετώπισής του.
Οι συμμετέχοντες
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Το δείγμα της έρευνας αποτελούν 534 μαθητές, ηλικίας 10-12 ετών, οι οποίοι
φοιτούν στην Ε΄ 47% (251) και στην ΣΤ΄ 53% (283) τάξη του Δημοτικού σχολείου, σε
ποσοστό 53,7% (287) είναι αγόρια και 46,3% (247) κορίτσια. Η έρευνα
πραγματοποιήθηκε σε Δημοτικά σχολεία της Δυτικής Αττικής, κατά το διάστημα από
τον Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο του 2013. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου
πραγματοποιήθηκε από τα παιδιά μέσα στις τάξεις που φοιτούν, κατά τη διάρκεια
του ημερήσιου προγράμματός τους.
Περιεχόμενο και δομή της Αναπαράστασης του Σχολικού εκφοβισμού
Σύμφωνα με τη δομική προσέγγιση των Κοινωνικών Αναπαραστάσεων, (Abric,
1995), αυτές συντίθενται από ένα σταθερό κεντρικό πυρήνα, που καθορίζει τη
σημασία τους και την εσωτερική τους οργάνωση, και από ένα περιφερειακό
σύστημα, που βρίσκεται σε άμεση σχέση με τον κεντρικό πυρήνα, ενώ σύμφωνα με
τον Moliner (2002), οι κοινωνικές αναπαραστάσεις έχουν δυο διαστάσεις, την
περιγραφική και τη συναισθηματική.
Α. Περιγραφική διάσταση
Περιεχόμενο της αναπαράστασης του «σχολικού εκφοβισμού»
Ζητήθηκε από τα παιδιά, να γράψουν τις δυο πρώτες λέξεις που τους έρχονταν στο
μυαλό ακούγοντας τη λέξη «μπούλινγκ – σχολικός εκφοβισμός».
Στον Πίνακα 1 εγγράφονται, κατά φθίνουσα σειρά συχνοτήτων, οι λέξεις που
οριοθετούν το περιεχόμενο της πρόσληψης των παιδιών για τη λέξη ερέθισμα.
Πίνακας 1. Συνολική συχνότητα παραγομένων λέξεων και μ. o. κατάταξης (Ν=534)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1η
2η
Μ.Ο.
Σύνολο
ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
επιλογή
επιλογή
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΒΙΑ
102
44
146
1,30
ΦΟΒΟΣ
72
50
122
1,40
ΞΥΛΟ
66
18
84
1,21
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ
24
26
50
1,52
ΚΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
12
22
34
1,64
ΑΠΕΙΛΗ
20
10
30
1,33
1,38
ΝΤΑΗΔΕΣ
22
14
36
1,69
ΛΥΠΗ
8
18
26
ΚΑΚΙΑ
2
10
12
1,83
ΜΙΣΟΣ
6
14
20
1,7
ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ
12
6
18
1,33
ΤΣΑΚΩΜΟΙ
12
6
18
1,33
ΒΡΙΣΙΕΣ
10
8
18
1,44
ΑΓΕΝΕΙΑ
8
8
16
1,5
1,12
ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ
14
2
16
1,4
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
6
4
10
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ΚΟΡΟΙΔΙΑ
ΘΥΜΟΣ
ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ
ΤΡΟΜΟΣ
ΔΥΣΑΡΕΣΤΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΛΩΤΣΙΕΣ
ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΚΑΚΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ
ΣΤΕΝΟΧΩΡΙΑ
ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΙΑ
ΑΝΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
ΚΑΚΕΣ ΠΑΡΕΕΣ
ΜΑΓΚΑΣ
ΦΑΣΑΡΙΑ
ΜΠΟΥΝΙΕΣ
ΠΟΝΟΣ
ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ
ΠΑΝΙΚΟΣ
ΣΥΜΜΟΡΙΕΣ
ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΘΕΣΗ
ΕΚΝΕΥΡΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ
ΑΜΟΡΦΩΣΙΑ
ΕΚΔΙΚΗΣΗ
ΕΧΘΡΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΒΟΛΗ
ΦΑΣΙΣΜΟΣ

8
4
14
12

6
10
4

14
14
18
12

8
4
5
5
6
4

4
8

12
12
5
5
10
10
10
6
6
6
8
8
8
6
4
4
6
6
4
4
2
2
2
2
2

4
6
10

6
6
6
6
4
4

2
4
4
6

4
4
2

4
6
4

4
2
2
2
2
2

1,42
1,71
1,22
1
1,33
1,66
1
1
1,4
1,6
2
1
1
1
1,25
1,5
1,5
2
1
1
1,66
2
2
1
2
2
2
2
2

Από την επεξεργασία των δεδομένων, παρατηρούμε ότι οι ερωτώμενοι
προσλαμβάνουν τον «σχολικό εκφοβισμό» με λέξεις οι οποίες κυρίως αφορούν σε:
§ Στοιχεία τα οποία παραπέμπουν στα κύρια χαρακτηριστικά της εκδήλωσης του
φαινομένου: «βία, ξύλο, επιθετικότητα, κακή συμπεριφορά, απειλή, τσακωμοί,
βρισιές, εκβιασμός, εκφοβισμός, κλωτσιές, κακοποίηση, σωματική βία, φασαρία,
μπουνιές, επίθεση»
§ Στοιχεία που περιγράφουν αυτόν/ούς που ασκούν σχολικό εκφοβισμό: «νταήδες,
Παναγιώτης, μεγάλα παιδιά, μάγκας, συμμορίες»
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§ Στοιχεία που επικεντρώνουν στο πλαίσιο που διαμορφώνει, παράγοντες που
ευθύνονται για την παρουσία ενός «θύτη»: «κακή ανατροφή, ανωριμότητα, κακές
παρέες, αμορφωσιά»
§ Στοιχεία που περιγράφουν τα αρνητικά συναισθήματα που προκαλούνται σε
κάποιον που υφίσταται – βιώνει καταστάσεις σχολικού εκφοβισμού: «φόβος, λύπη,
τρόμος, δυσάρεστες καταστάσεις, στενοχώρια, πόνος, αγανάκτηση, πανικός,
εκνευρισμός, απομόνωση, προσβολή, απαράδεκτο».
§ Στοιχεία που συνδέουν την πρόσληψη των παιδιών για αυτόν που ασκεί σχολικό
εκφοβισμό με τα συναισθήματα – κίνητρα που του αποδίδουν ως «θύτη»: «κακία,
μισός, αγένεια, κοροϊδία, θύμος, εκδίκηση, εχθρικότητα».
§ Στοιχεία που περιγράφουν ένα είδος ιδεολογικής – ανθρωπιστικής προσέγγισης
– εξήγησης των παιδιών για το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού, «ρατσισμός,
φασισμός», στην προσπάθεια τους να κατανοήσουν ένα τόσο σκληρό φαινόμενο.
Αναφορικά με την πρόσληψη του φαινομένου του «σχολικού εκφοβισμού»
διαπιστώνουμε ότι η λέξη «βία» αναφέρεται περισσότερο από κάθε άλλη λέξη (146
φορές). Γενικότερα, οι λέξεις που περιγράφουν τα βασικά χαρακτηριστικά που τα
παιδιά αποδίδουν στο φαινόμενο και συγκροτούν την έννοια του «μπουλινγκ»
συγκεντρώνουν υψηλότερες συχνότητες. Συγκεκριμενοποιείται με αναφορές σε
λέξεις όπως «βία, φόβος, ξύλο, επιθετικότητα, απειλή, νταήδες». Παρά το γεγονός
ότι η συναισθηματική διάσταση της αναπαράστασης προσεγγίζεται σε επόμενο
βήμα και υπάρχει ξεχωριστή ερώτηση γι αυτήν, τα παιδιά μέσα στην περιγραφική
διάσταση της με πολύ υψηλή συχνότητα αναφοράς (122 φορές) εντάσσουν το
στοιχείο του «φόβου».
Η ποικιλία των αναφορών των εκφράσεων και των χαρακτηριστικών που
αποδίδονται στο «μπουλινγκ» αντικατοπτρίζουν σε μεγάλο βαθμό τις επιδράσεις,
τις επιρροές και πιθανόν τα βιώματα που έχουν τα παιδιά, είτε ως «θύματα», είτε
ως θεατές/παρατηρητές τέτοιων καταστάσεων. Ακόμα μέσα από την επιρροή που
τα ΜΜΕ κυρίως ασκούν στα παιδιά, μέσα από την παρουσίαση των ειδήσεων και
των διάφορων ενημερωτικών εκπομπών, από την ενημέρωση που έχουν σχετικά
από το σχολικό ή το οικογενειακό τους περιβάλλον. Αποδίδουν και την πραγματική
εμπειρία των παιδιών από τις σχέσεις τους με άλλους μαθητές στο σχολείο και στο
ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο της γειτονιάς τους. Οι σαφείς και σκληρές αναφορές
και τα συναισθήματα που δηλώνουν τα παιδιά για το φαινόμενο του σχολικού
εκφοβισμού και της ενδοσχολικής βίας, δείχνουν ότι η αναπαράσταση τους έχει
ξεκάθαρα αρνητικά προσανατολισμένη τοποθέτηση απέναντι στο φαινόμενο,
αναφέρεται σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ενώ ταυτόχρονα διαμορφώνεται
παράλληλα με την εξέλιξη του φαινομένου τόσο στο χώρο, κυρίως, του σχολείου
αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού τους πλαισίου.
Δομή της αναπαράστασης
Σύμφωνα με το δομικό μοντέλο της αναπαράστασης (Vergès, 1996) τα στοιχεία που
εμφανίζονται με υψηλή συχνότητα και χαμηλή σειρά κατάταξης αποτελούν τον
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κεντρικό πυρήνα της αναπαράστασης, ενώ τα στοιχεία με χαμηλή συχνότητα και
υψηλή σειρά κατάταξης αποτελούν την περιφέρεια της αναπαράστασης. Τα
υπόλοιπα στοιχεία της συσχέτισης, δηλαδή αυτά που εμφανίζονται με υψηλή
συχνότητα και υψηλή σειρά κατάταξης ή χαμηλή συχνότητα και χαμηλή σειρά
κατάταξης, αποτελούν τις ζώνες περιφέρειας στην αναπαράσταση και
χαρακτηρίζονται ως δυναμικές ζώνες αλλαγής.
ΥΨΗΛΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΒΙΑ
ΦΟΒΟΣ
ΞΥΛΟ
ΝΤΑΗΔΕΣ
ΑΠΕΙΛΗ
ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ
ΤΣΑΚΩΜΟΙ
ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ
ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ
ΤΡΟΜΟΣ
ΔΥΣΑΡΕΣΤΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

(146-1,3)
(122-1,4)
(84-1,21)
(36-1,38)
(30-1,33)
(18-1,33)
(18-1,33)
(16-1,12)
(18-1,22)
(12-1)
(12-1,33)

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΚΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
ΛΥΠΗ
ΜΙΣΟΣ
ΚΑΚΙΑ
ΒΡΙΣΙΕΣ
ΑΓΕΝΕΙΑ
ΚΟΡΟΙΔΙΑ
ΘΥΜΟΣ
ΚΛΩΤΣΙΕΣ

(34-1,64)
(26-1,69)
(20-1,70)
(12-1,83)
(18-1,44)
(16-1,50)
(14-1,42)
(14-1,71)
(12-1,66)

ΥΨΗΛΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΧΑΜΗΛΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΚΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ
ΦΑΣΑΡΙΑ
ΑΝΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
ΚΑΚΕΣ ΠΑΡΕΕΣ
ΜΑΓΚΑΣ
ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΑΝΙΚΟΣ
ΣΥΜΜΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ

(50-1,52)

(10- 1,4)
(10-1,4)
(8-1,25)
(6-1)
(6-1)
(6-1,25)
(5-1)
(5-1)
(4-1)
(4-1)
(4-1)

ΣΤΕΝΟΧΩΡΙΑ
ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΙΑ
ΜΠΟΥΝΙΕΣ
ΠΟΝΟΣ
ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ
ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΘΕΣΗ
ΕΚΝΕΥΡΙΣΜΟΣ
ΑΜΟΡΦΩΣΙΑ
ΕΚΔΙΚΗΣΗ
ΕΧΘΡΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΒΟΛΗ
ΦΑΣΙΣΜΟΣ

(10-1,60)
(10-2)
(8-1,50)
(8-1,50)
(6-2)
(6-1,66)
(6-2)
(4-2)
(2-2)
(2-2)
(2-2)
(2-2)
(2-2)

ΧΑΜΗΛΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Διάγραμμα 1: Δομή της αναπαράστασης του «σχολικού εκφοβισμού (Ν=534)
Το Διάγραμμα 1 απεικονίζει, σ’ αυτή τη βάση, τη δομή της κοινωνικής
αναπαράστασης των παιδιών για τον «σχολικό εκφοβισμό». (Υψηλή συχνότητα
λέξεων > 10, Χαμηλή συχνότητα λέξεων ≤ 10.Υψηλή σειρά κατάταξης λέξεων >1,41,
Χαμηλή σειρά κατάταξης λέξεων ≤ 1,41)
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Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο κεντρικός πυρήνας της αναπαράστασης αποτελείται
από τις πιο συχνές απαντήσεις οι οποίες κατέχουν, επιπλέον, τις πρώτες θέσεις
μεταξύ των δυο συνολικά επιλογών των συμμετεχόντων. Όσο για τα στοιχεία της
περιφέρειας, αυτά βρίσκονται σε άμεση σχέση με τον πυρήνα -ο οποίος τα
προσδιορίζει και καθορίζει τη σημασία τους-, προσδίδοντάς του συγκεκριμένες
διαστάσεις και λεπτομέρειες.
Από την ανάγνωση του Διαγράμματος 1 παρατηρούμε ότι στον κεντρικό πυρήνα της
αναπαράστασης των μαθητών για τον σχολικό εκφοβισμό, η λέξη που αναφέρεται
συχνότερα (146 φορές) είναι η λέξη «βία», η οποία μαζί με τις αναφορές «ξύλο,
τσακωμοί» ορίζουν τα κύρια χαρακτηριστικά της πρόσληψης των παιδιών.
Τα στοιχεία «απειλή, εκφοβισμός, εκβιασμός», συμπληρώνουν την αντίληψη τους
σχετικά με τον τρόπο που ασκείται το μπούλινγκ και προσδιορίζουν τη σκληρότητα
του φαινομένου. Αυτοί δε που είναι τα κυρίαρχα πρόσωπα στην εκδήλωση του
φαινομένου, προσδιορίζονται με τον όρο «νταήδες», το αντίστοιχο του «bully» που
συναντάμε στην διεθνή βιβλιογραφία.
Οι αναφορές «φόβος, τρόμος», ως συναισθηματικά στοιχεία της αναπαράστασης,
παρά το γεγονός ότι αναφερόμαστε στα περιγραφικά της χαρακτηριστικά,
συναντώνται με πολύ υψηλή συχνότητα, (122 – 84φορές) αντίστοιχα και
φανερώνουν τον βαθμό στον οποίο το μπούλινγκ τα φέρνει σε δύσκολη θέση, τι
τους προκαλεί και πόσο σημαντικά τα επηρεάζει.
Οι επιθετικοί προσδιορισμοί «δυσάρεστες καταστάσεις, απαράδεκτο»,
περιγράφουν την διάθεση των παιδιών να μην δεχτούν ένα τέτοιο φαινόμενο και
την αντίληψή τους ότι πρόκειται για κάτι μη αποδεκτό, χωρίς όμως να
περιλαμβάνεται κάτι –τουλάχιστον στον κεντρικό πυρήνα – που να εξηγεί /
προτείνει πως αυτό μπορεί να γίνει. Ως κοινωνικό φαινόμενο στο σχολικό
περιβάλλον, ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα φαινόμενο που για τον ελληνικό χώρο
και για την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, ώστε οι
μαθητές να μην έχουν ολοκληρωμένη εικόνα και πιθανόν ερμηνεία του, αλλά ούτε
υπάρχουν οργανωμένα προγράμματα παρέμβασης σε ανάλογα περιστατικά.
Αναλογικά δεν έχουν υπάρξει προσαρμογές που χρειάζονται στα αναλυτικά
προγράμματα και τις παιδαγωγικές πρακτικές.
Στα περιφερειακά περιγραφικά στοιχεία της αναπαράστασης, τα οποία
συσχετίζονται με τα στοιχεία του κεντρικού πυρήνα, διακρίνουμε στοιχεία που
συναντάμε και στον κεντρικό πυρήνα της αναπαράστασης και πιο συγκεκριμένα η
έννοια, «βία» και «ξύλο» του κεντρικού πυρήνα προσδιορίζεται από τις αναφορές
«σωματική βία, μπουνιές, επίθεση», ενώ οι αναφορές «εκδίκηση, εχθρικότητα,
προσβολή», παραπέμπουν στα αρνητικά χαρακτηριστικά της έννοιας «απειλή» του
κεντρικού πυρήνα.
Οι αναφορές «πόνος, αγανάκτηση, εκνευρισμός» ενισχύουν τα στοιχεία
«δυσάρεστες καταστάσεις, απαράδεκτο» του κεντρικού πυρήνα, αναφορικά με το
πώς νοιώθουν οι μαθητές. Τα στοιχεία «ρατσισμός, φασισμός» δείχνουν την
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προσπάθεια των παιδιών να ορίσουν «ιδεολογικά» το φαινόμενο στην κοινωνική
του διάσταση εντάσσοντας το σε πλαίσια που περιέχουν τη βία ως δομικό τους
χαρακτηριστικό, ενώ ταυτόχρονα προσπαθούν να δώσουν και μια ερμηνεία στο πού
μπορεί να οφείλεται το μπούλινγκ και μια εξήγηση που δίνουν είναι το έλλειμμα
παιδείας, με την αναφορά «αμορφωσιά».
Στις ζώνες περιφέρειας, οι αναφορές «μάγκας, συμμορίες, μεγάλα παιδιά,
Παναγιώτης» προσδιορίζουν την αναφορά του κεντρικού πυρήνα «νταήδες» για τα
χαρακτηριστικά αυτών που ασκούν μπούλινγκ στο σχολείο. Προφανώς η αναφορά
συγκεκριμένου ονόματος έχει να κάνει με συγκεκριμένο άτομο/μαθητή που οι
άλλοι μαθητές ορίζουν ως «θύτη».
Συναντάμε επίσης τις αναφορές «βρισιές, κλωτσιές, κακοποίηση, επιθετικότητα,
κακή συμπεριφορά, φασαρία, πανικός» που προσδιορίζουν τη διάσταση «βία» και
«ξύλο» του κεντρικού πυρήνα, ενώ οι αναφορές «λύπη, μίσος, κακία, αγένεια,
κοροϊδία, θυμός» ερμηνεύουν τη διάσταση των στοιχείων «απειλή» και «φόβος».
Εμφανίζονται επίσης τα στοιχεία «ανωριμότητα, κακή ανατροφή, κακές παρέες,
απομόνωση» που συνοψίζουν την αντίληψη των παιδιών σε μια ερμηνευτική
προσέγγιση σχετικά με το τι ευθύνεται ώστε κάποιος να οδηγηθεί στην υιοθέτηση
τέτοιων τρόπων συμπεριφοράς απέναντι σε άλλους. Μάλιστα συμπεριλαμβάνει
αρκετές διαφορετικές διαστάσεις. Η «κακή ανατροφή» θα μπορούσε να συσχετισθεί
με τον τρόπο λειτουργίας της οικογένειας του «θύτη», οι «κακές παρέες» και η
«απομόνωση» αντανακλούν στο περιβάλλον της ομάδας στην οποία επιλέγει να
είναι ενταγμένος ή όχι και την υιοθέτηση των κανόνων της, ενώ η «ανωριμότητα»
πέρα από τις επιδράσεις που αφορούν στην επιρροή από εξωτερικούς παράγοντες,
περιλαμβάνει και τη δυναμική της δικής του προσωπικότητας.
Η αναπαράσταση των παιδιών για τον σχολικό εκφοβισμό βρίσκεται σε φάση
διαμόρφωσης και μεταλλαγής, ενώ ταυτόχρονα προβάλλει η δυναμική αλλαγή που
συντελείται στο κοινωνικό πεδίο αλλά και στο χώρο της εκπαίδευσης με αφορμή
την παρατηρούμενη αύξηση των φαινομένων ενδοσχολικής βίας στο σχολείο. Στο
πλαίσιο αυτό, τα στοιχεία των «ζωνών αλλαγής», αποτελούν στοιχεία «…μιας
δυνητικά αποσταθεροποιητικής ζώνης, πηγή αλλαγής» (Verges, 1996, σ.233), που
παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου.
Β. Συναισθηματική διάσταση
Περιεχόμενο της αναπαράστασης του σχολικού εκφοβισμού
Από τα παιδιά ζητήθηκε να γράψουν δυο λέξεις που να εκφράζουν τα
συναισθήματα που νιώθουν για τον «σχολικό εκφοβισμό».
Στον Πίνακα 2 εγγράφονται, κατά φθίνουσα σειρά συχνοτήτων, οι 25 λέξεις που
οριοθετούν το συναισθηματικό περιεχόμενο της πρόσληψης των παιδιών για τη
λέξη ερέθισμα «σχολικός εκφοβισμός».
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Πίνακας 2. Συνολική συχνότητα παραγομένων λέξεων και μ. ο. κατάταξης (Ν=534)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 1η
2η
Σύνολο Μ.Ο. ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
επιλογή 62
επιλογή 266
ΦΟΒΟΣ
204
1,23
ΛΥΠΗ
84
88
172
1,51
ΑΣΧΗΜΑ
38
20
68
1,14
ΘΥΜΟΣ
48
20
68
1,29
ΣΤΕΝΟΧΩΡΙΑ
14
18
32
1,56
ΤΡΟΜΟΣ
8
22
30
1,73
ΛΥΠΑΜΑΙ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ
4
8
12
1,66
ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ
12
12
24
1,5
ΑΔΙΚΙΑ
12
6
18
1,33
ΑΠΕΧΘΕΙΑ
10
8
18
1,44
ΑΓΧΟΣ
6
10
16
1,62
ΑΠΕΙΛΗ
4
10
14
1,71
ΝΤΡΟΠΗ
4
8
12
1,66
ΠΟΝΟΣ
8
4
12
1,33
ΚΑΚΙΑ
6
4
10
1,4
ΒΙΑ
2
6
8
1,75
ΕΚΝΕΥΡΙΣΜΟΣ
4
4
8
1,5
ΧΑΡΑ ΓΙΑΤΙ ΠΑΙΖΩ ΞΥΛΟ
5
1
6
1,16
ΑΝΤΙΠΑΘΩ ΟΣΟΥΣ ΤΟ
4
7
11
1,64
ΚΑΝΟΥΝ
ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ
6
6
1
ΠΑΝΙΚΟΣ
2
4
6
1,66
ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ
2
2
1
ΜΟΝΑΞΙΑ
2
2
2
ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ
2
2
2
ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑ
2
2
1
Από την ανάγνωση του Πίνακα 2 παρατηρούμε ότι οι ερωτώμενοι περιγράφουν τα
συναισθήματα τους για τον σχολικό εκφοβισμό με λέξεις οι οποίες παραπέμπουν
σε:
§ Συναισθήματα προς τα «θύματα» του μπούλινγκ: λύπη, στενοχώρια, λυπάμαι τα
θύματα,
§ Συναισθήματα προς τους «θύτες» του μπούλινγκ: θυμός, απέχθεια, ντροπή,
εκνευρισμό, αντιπαθώ όσους το κάνουν,
§ Συναισθήματα που αποδίδουν – συσχετίζουν άμεσα με το μπούλινγκ και το
προσδιορίζουν ως φαινόμενο: φόβος τρόμος, απειλή, συκοφαντία, πανικός
απελπισία, μοναξιά, αδικία, άγχος, άσχημα, προσεκτική.
Αναφορικά με τη συναισθηματική διάσταση της πρόσληψης του «σχολικού
εκφοβισμού» διαπιστώνεται ότι η λέξη «φόβος» αναφέρεται περισσότερο από κάθε
άλλη λέξη (266 φορές), ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι η ίδια λέξη συναντάται και στην
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περιγραφική διάσταση της αναπαράστασης των μαθητών (122 φορές). Στο ίδιο
πλαίσιο οι αναφορές «τρόμος, ανασφάλεια, θυμός, λύπη, στενοχώρια»
συγκεκριμενοποιούν την έννοια του «φόβου» αφενός και επίσης φανερώνουν την
μίξη των συναισθημάτων των μαθητών απέναντι του.
Υπάρχει ποικιλία αναφορών και χαρακτηριστικών που περιγράφουν τι νοιώθουν οι
μαθητές για το «bullying» τα οποία περιγράφουν τα πραγματικά τους
συναισθήματα από τις εμπειρίες τους και την ενημέρωσή τους και προφανώς
δηλώνουν τον βαθμό και τη σημασία επίδρασης του φαινομένου για τον ψυχισμό
τους.
Δομή της αναπαράστασης
Σύμφωνα με το δομικό μοντέλο της αναπαράστασης (Vergès, 1996) τα στοιχεία που
εμφανίζονται με υψηλή συχνότητα και χαμηλή σειρά κατάταξης αποτελούν τον
κεντρικό πυρήνα της αναπαράστασης, ενώ τα στοιχεία με χαμηλή συχνότητα και
υψηλή σειρά κατάταξης αποτελούν την περιφέρεια της αναπαράστασης.
Τα υπόλοιπα στοιχεία της συσχέτισης, δηλαδή αυτά που εμφανίζονται με υψηλή
συχνότητα και υψηλή σειρά κατάταξης ή χαμηλή συχνότητα και χαμηλή σειρά
ΥΨΗΛΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΦΟΒΟΣ
1,23)
ΛΥΠΗ
1,51)
ΘΥΜΟΣ
ΑΣΧΗΜΑ
1,14)

(266-

ΤΡΟΜΟΣ
ΣΤΕΝΟΧΩΡΙΑ
ΑΓΧΟΣ
ΑΠΕΙΛΗ

(172(68-1,29)
(68 -

ΥΨΗΛΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΧΑΜΗΛΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΠΟΝΟΣ
ΚΑΚΙΑ
ΕΚΝΕΥΡΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ
ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ
ΧΑΡΑ ΓΙΑΤΙ
ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΞΥΛΟ

(30-1,73)
(32-1,56)
(16-1,62)
(14-1,71)

ΝΤΡΟΠΗ
ΒΙΑ
ΠΑΝΙΚΟΣ
ΜΟΝΑΞΙΑ
ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ
ΛΥΠΑΜΑΙ ΓΙΑ
ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ
ΑΝΤΙΠΑΘΩ ΟΣΟΥΣ
ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ

(12- 1,33)
(10-1,4)
(8-1,5)
(6-1)
(2-1)
(6-1,16)

(12-1,66)
(8-1,75)
(6-1,66)
(2-2)
(2-2)
(12-1,66)
(11-1,64)

ΧΑΜΗΛΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Διάγραμμα 2: Δομή της συναισθηματικής διάστασης της αναπαράστασης του
«σχολικού εκφοβισμού (Ν=534)
κατάταξης, αποτελούν τις ζώνες περιφέρειας στην αναπαράσταση και
χαρακτηρίζονται ως δυναμικές ζώνες αλλαγής. Το Διάγραμμα 2 απεικονίζει, σ’ αυτή
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τη βάση, τη δομή της κοινωνικής αναπαράστασης των παιδιών για τον «σχολικό
εκφοβισμό».
Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο κεντρικός πυρήνας της αναπαράστασης αποτελείται
από τις πιο συχνές απαντήσεις οι οποίες κατέχουν, επιπλέον, τις πρώτες θέσεις
μεταξύ των δυο συνολικά επιλογών των συμμετεχόντων. Όσο για τα στοιχεία της
περιφέρειας, αυτά βρίσκονται σε άμεση σχέση με τον πυρήνα -ο οποίος τα
προσδιορίζει και καθορίζει τη σημασία τους-, προσδίδοντάς του συγκεκριμένες
διαστάσεις και λεπτομέρειες.
Από την ανάγνωση του Διαγράμματος 2 παρατηρούμε ότι στον κεντρικό πυρήνα της
συναισθηματικής διάστασης της αναπαράστασης των μαθητών για τον σχολικό
εκφοβισμό, η λέξη που αναφέρεται συχνότερα (266 φορές) είναι η λέξη «φόβος», η
οποία μαζί με τις αναφορές «λύπη, θυμός, άσχημα, απέχθεια, αδικία, ανασφάλεια»
ορίζουν τα κύρια συναισθήματα της πρόσληψης των παιδιών και εκφράζουν και το
πώς το βιώνουν τα ίδια «ανασφάλεια, άσχημα» και την αντίθεση τους «απέχθεια,
θυμός» αλλά και τοποθετούνται σχετικά με αυτούς που το υφίστανται «λύπη,
αδικία».
Στα περιφερειακά περιγραφικά στοιχεία της αναπαράστασης, τα οποία
συσχετίζονται με τα στοιχεία του κεντρικού πυρήνα, διακρίνουμε στοιχεία που
συναντάμε και στον κεντρικό πυρήνα της αναπαράστασης και πιο συγκεκριμένα η
έννοια, «λύπη» και «αδικία» του κεντρικού πυρήνα προσδιορίζεται από την
αναφορά «λυπάμαι τα θύματα», ενώ οι αναφορές «πανικός, βία, προσεκτική»,
παραπέμπουν στην ανάλυση των χαρακτηριστικών της έννοιας «φόβος» του
κεντρικού πυρήνα. Η αναφορά «ντροπή» ενισχύει τα στοιχεία «θυμός, άσχημα» του
κεντρικού πυρήνα, αναφορικά με το πώς νοιώθουν οι μαθητές. Τα στοιχεία
«μοναξιά» και «αντιπαθώ όσους το κάνουν» ερμηνεύουν αντίστοιχα τις αναφορές
«ανασφάλεια» και «απέχθεια» του κεντρικού πυρήνα.
Στις ζώνες περιφέρειας, οι αναφορές «στενοχώρια, άγχος, πόνος» προσδιορίζουν
την αναφορά του κεντρικού πυρήνα «λύπη» σχετικά με τα συναισθήματα που
προκαλεί το μπούλινγκ στο σχολείο. Η βασική αναφορά «φόβος» του κεντρικού
πυρήνα προσδιορίζεται από μια επίσης ισχυρή έννοια όπως είναι ο «τρόμος» και
«κακία».
Συναντάμε επίσης τις αναφορές «απελπισία, απειλή, απογοήτευση» που
προσδιορίζουν τη διάσταση «άσχημα - ανασφάλεια» του κεντρικού πυρήνα, ενώ οι
αναφορές «εκνευρισμός, συκοφαντία» ερμηνεύουν τη διάσταση των στοιχείων
«απέχθεια, θυμός» και «αδικία».
Εμφανίζεται επίσης (μόνο 6 φορές) το στοιχείο «χαρά γιατί παίζω ξύλο» που σε
συνδυασμό με τις αναφορές «φασισμός, ρατσισμός» της περιγραφικής διάστασης
της αναπαράστασης για το σχολικό εκφοβισμό, προσδιορίζουν το τμήμα εκείνο των
παιδιών που αποδέχονται αυτή την αντίληψη και ικανοποιούνται από την έκφρασή
της με βίαιο τρόπο μέσα στο χώρο του σχολείου. Είναι βέβαια σημαντικό ότι η
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συχνότητα εμφάνισης είναι πολύ μικρή (μόνο 6 φορές) αλλά αξιοσημείωτο ότι
δηλώνεται ευθαρσώς.
Η βαθύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα παιδιά προσλαμβάνουν τον
«σχολικό εκφοβισμό» δημιουργεί τις προϋποθέσεις αφενός για την αποδόμηση
τέτοιου είδους αντιλήψεων και πρακτικών στο χώρο του σχολείου και αφετέρου για
την προώθηση και τον σχεδιασμό κατάλληλων προγραμμάτων που θα απαντούν
στο φαινόμενο και θα εξασφαλίζουν την χωρίς εμπόδια πρόσβαση των μαθητών
στο σχολείο.
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Διαχείριση των συγκρούσεων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Ο
ρόλος της Διεύθυνσης των σχολικών μονάδων
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα μελέτη διερευνά τη διαχείριση των συγκρούσεων στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση, και βασίζεται σε δείγμα 27 Διευθυντών/ντριών της 9ης και η 45ης
Περιφέρειας Π.Ε Σχολικών Συμβούλων Αττικής. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η
πρόληψη χρησιμοποιείται ως μέτρο αποφυγής των συγκρούσεων, καθώς και η
εξασφάλιση καλών σχέσεων στο περιβάλλον του σχολείου. Οι συγκρούσεις
εκδηλώνονται, στην πλειοψηφία τους, μεταξύ των μαθητών. Για τη διαχείριση
συμβάντων σύγκρουσης οι σχολικές μονάδες εμπλέκουν το Σχολικό Σύμβουλο ως
διαμεσολαβητή. Ως πλέον συχνή στρατηγική, για την επίλυση των συγκρούσεων
εφαρμόζεται η συνεργασία. Οι ερωτώμενοι θεωρούν ότι οι συγκρούσεις έχουν
θετικές και αρνητικές επιδράσεις στη σχολική μονάδα, και προτείνουν τη διεξαγωγή
επιμορφωτικών σεμιναρίων για τους εκπαιδευτικούς με σκοπό την
αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή τους.
Εισαγωγικές επισημάνσεις
Το περιβάλλον των οργανισμών όπου απασχολείται πλήθος εργαζομένων,
χαρακτηρίζεται από συγκρούσεις σχεδόν σε καθημερινή βάση (Σαΐτης, 2002). Στη
σχολική μονάδα, νοούμενη ως εκπαιδευτικός οργανισμός ή ως δυνάμει
αυτορυθμιζόμενη κοινότητα διαφορετικών ομάδων, συμφερόντων και αξιών, όπου
το εργασιακό περιβάλλον, γίνεται ολοένα και πιο περίπλοκο, οι συγκρούσεις είναι
αναπόδραστες. Θα μπορούσαν να προκληθούν αυτές, όχι μόνο μεταξύ των
ιεραρχικά δομημένων οργάνων της εκπαίδευσης, αλλά και ανάμεσα σε
εκπαιδευτικούς και γονείς, σε εκπαιδευτικούς και μαθητές, μεταξύ εκπαιδευτικών,
και ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και διευθυντή (Αθανασούλα -Ρέππα, 2008). Η
εκδήλωση τους δεν είναι κατ΄ ανάγκην αρνητικό γεγονός γιατί θα μπορούσαν να
αποτελέσουν ευκαιρία για αλλαγή, εφαλτήριο βελτιώσεων, πηγή ενέργειας και
δράσης.
Αυτό συμβαίνει με τις λειτουργικές συγκρούσεις, οι οποίες, όταν ανακύπτουν
ενισχύσουν το οργανωσιακό κλίμα, δεν επηρεάζουν αρνητικά τις συναισθηματικές
αντιδράσεις των μελών, ενώ επιδρούν θετικά στη λειτουργία του οργανισμού.
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Όμως υπάρχουν και συγκρούσεις, που ενδέχεται να αποβούν ιδιαίτερα βλαπτικές
για τον οργανισμό, οι δυσλειτουργικές. Συμβαίνουν όταν η αλληλεπίδραση δυο ή
περισσότερων μερών εμποδίζει την επίτευξη ατομικών, ομαδικών ή οργανωσιακών
στόχων. Έτσι τραυματίζουν το οργανωσιακό κλίμα, αυξάνουν το εργασιακό άγχος,
ελαττώνουν τη συνεργατικότητα μεταξύ των μελών, επηρεάζουν αρνητικά τις
συναισθηματικές αντιδράσεις των εργαζομένων, μειώνοντας την ευεξία τους, και
επιδρούν βλαπτικά στο σχολείο (Medina et al., 2002), λειτουργώντας ως τροχοπέδη
στις όποιες προσπάθειες αλλαγής (Πετράκης Θαλασσοχώρης, 2006).
Στην τόσο σύνθετη εποχή που ζούμε, όπου η περιπλοκότητα των συνθηκών στις
οποίες εκτυλίσσονται συγκρούσεις αυξάνονται, γίνεται προφανής η ανάγκη για
απόκτηση νέας γνώσης μέσα από την έρευνα. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι αυτό,
για τους εμπλεκόμενους σε διαδικασίες διαχείρισης. Στη διαδικασία αυτή εκτός από
το διευθυντή, και ο Σχολικός Σύμβουλος ως εκ του ρόλου του, ενδέχεται να
εμπλακεί σε συγκρούσεις. Έτσι τα ευρήματα της παρούσας έρευνας, ευελπιστούμε
να εισφέρουν στον εμπλουτισμό της γνώσης γύρω από το φάσμα, που περικλείει
το φαινόμενο των συγκρούσεων στη σχολική κοινότητα και περαιτέρω να
προκαλέσουν στοχασμό, και να διαφωτίσουν τους εμπλεκόμενους.
Ορίζοντας τη σύγκρουση
Στη βιβλιογραφία δεν υπάρχει ενιαίος ορισμός της σύγκρουσης. Ωστόσο για να
υφίσταται αυτή, ως μια κατάσταση, είναι απαραίτητη η ύπαρξη διαφορετικών,
ασυμβίβαστων μεταξύ τους απόψεων, που εκδηλώνονται από ανταγωνιστικά
αλληλεπιδρώντα άτομα ή ομάδες, και προκαλούν διαμάχες - αντιπαραθέσεις,
επηρεάζοντας το εργασιακό περιβάλλον και τη δομή των σχέσεων των μελών του
οργανισμού. O Rahim (2001, σελ.18), θεωρεί επιπλέον την αλληλεξάρτηση μεταξύ
των εμπλεκόμενων μερών ως συστατικό στοιχείο της σύγκρουσης. Δεν παύει όμως
το φαινόμενο αυτό να αποτελεί μια σημαντική όψη της οργανωσιακής κουλτούρας
των οργανισμών.
Στρατηγικές αντιμετώπισης συγκρούσεων - πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
Ανάλογα με το βαθμό διεκδίκησης ή έμφασης στη συνεργασία διακρίνονται οι
παρακάτω στρατηγικές επίλυσης συγκρούσεων:
Η συνεργασία ως τρόπος επίλυσης της σύγκρουσης δημιουργεί συνθήκες
εγγύτητας στα συγκρουόμενα μέρη, φέρνει αρμονία μεταξύ τους (Hodgetts, 1993,
σελ. 403) και έτσι, μια από κοινού αποδεκτή λύση είναι πιο πιθανή. Είναι όμως η
πιο χρονοβόρα στρατηγική.
H αποφυγή θεωρείται μη συνεργατικός τρόπος. Με την εφαρμογή της, που είναι
ανώδυνη δίνεται αναβολή στην αντιπαράθεση, χωρίς να ικανοποιούνται ούτε οι
ατομικοί στόχοι, ούτε οι στόχοι τρίτων (Rahim et al, 2000). Δημιουργεί δυσαρέσκεια
και απογοήτευση σε καθένα από τα συγκρουόμενα μέρη (Mag. Karl Wimmer, 2006,
σελ. 24). Αν συνεχιστεί επί μακρόν, υπάρχει κίνδυνος κλιμάκωσης της σύγκρουσης.
Επιλέγεται ως τρόπος διαπραγμάτευσης, όταν η διαφωνία είναι ελάχιστης
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σημασίας και πολλές φορές, όταν πρόκειται για θέματα τακτικής ή ελιγμών σε
σχέση µε τους διαφωνούντες.
H προσαρμογή κινείται στη λογική του χάνω - κερδίζεις. Θετικό πρόσημο στην
προσφυγή σε αυτή τη μέθοδο, υπάρχει μόνο, όταν γίνεται για την εξασφάλιση
καλών σχέσεων στο περιβάλλον του σχολείου, ή όπου η κατάληξη της σύγκρουσης
δεν θεωρείται τόσο σημαντική.
Ο ανταγωνισμός δημιουργεί συνθήκες εξουσιαστικής επιβολής μακροπρόθεσμα.
Συνήθως η σύγκρουση περατώνεται, με την αποδοχή της άποψης του ιεραρχικά
ανώτερου. Μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της έντασης, ενώ δεν δημιουργεί
συνθήκες για μια αυθεντική συνεργασία μεταξύ τους (Mag. Karl Wimmer, 2006,
σελ. 22 ).
Ο συμβιβασμός ή «ελάχιστη συναίνεση», ως προσέγγιση επίλυσης των
συγκρούσεων δεν είναι συνώνυμος του εξαναγκασμού, γι΄ αυτό απαιτείται
περισσότερη επικοινωνία και διαπραγμάτευση από ότι στην αποφυγή και στην
προσαρμογή. Χρησιμοποιείται, συνήθως, όταν υπάρχει ισορροπία δύναμης μεταξύ
των μερών και αδιέξοδο (Rahim, 1985). Δεν δημιουργεί κλίμα νικητή και ηττημένου,
αφού στη διαπραγμάτευση κυριαρχεί το «πάρε- δώσε», έως ότου γίνουν
αμοιβαίως αποδεκτά τα συμφωνηθέντα (Πολυχρονίου, 2006). Στα επίμαχα
ζητήματα που διαφοροποιούν τις δύο πλευρές βρίσκεται η χρυσή τομή και
δημιουργείται μια καλή βάση για συνεργατική δράση.
Βιβλιογραφική επισκόπηση
Οι έρευνες που έχουν γίνει στην Ελλάδα για το θέμα των συγκρούσεων στα σχολεία
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εστιάζουν κατά κύριο λόγο στους εκπαιδευτικούς.
Ερευνητικά αποτελέσματα για τις διάφορες πτυχές του προβλήματος που αφορούν
στο ρόλο των διευθυντών και ιδιαίτερα στο πλαίσιο ανάλυσης αναγκών είναι
ελάχιστα. Οι περισσότερες μελέτες διερευνούν το φαινόμενο μέσα από τις
αντιλήψεις των εκπαιδευτικών. Η μελέτη του Anderson (2005) στο εξωτερικό και
μια έρευνα των Παναγιώτου και Τσιακκίρου (2011) στην Κύπρο εστιάζουν στο
Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και σχετίζονται εν μέρει με την
παρούσα.
Σκοπός - Ερευνητικά ερωτήματα
Η παρούσα, μικρής κλίμακας επισκοπική μελέτη, σκοπεύει να διερευνήσει το
ζήτημα των συγκρούσεων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (είδος, έκταση,
επιπτώσεις, στρατηγικές επίλυσης), εστιάζοντας στις σχολικές μονάδες της 9ης και
45ης Περιφέρειες Σχολικών Συμβούλων Αττικής. Για την πραγμάτωση του ανωτέρω
σκοπού, και κατά συνέπεια για την κατανόηση και ερμηνεία του φαινομένου της
σύγκρουσης, ως εφαλτήριο σχεδιασμού μιας ανάλογης επιμορφωτικής παρέμβασης
στις εν λόγω σχολικές μονάδες, διατυπώθηκαν τα κάτωθι ερευνητικά ερωτήματα,
τα οποία αναφέρονται στο συνολικό εύρος της σύγκρουσης: Ποια η συχνότητα, με
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την οποία ανακύπτουν συγκρούσεις στις σχολικές μονάδες και από ποια αιτία;
Εμπλέκεται ο Σχολικός Σύμβουλος στη διαχείρισή τους και με ποιο τρόπο; Η
πρόβλεψη χρησιμοποιείται ως δυνατότητα πρόληψης της σύγκρουσης; Μεταξύ
ποιών ομάδων εκδηλώνονται συνήθως οι συγκρούσεις; Πότε επιχειρείται η
διευθέτηση μιας σύγκρουσης αναφορικά με τη φάση στην οποία αυτή βρίσκεται;
Ποιες στρατηγικές εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση των συγκρούσεων;
Πιστεύουν οι διευθυντές/ντριες ότι οι συγκρούσεις μπορούν να επηρεάσουν, με
οποιονδήποτε τρόπο, τη λειτουργία της σχολικής μονάδας και σε ποιους τομείς;
Είναι ενημερωμένοι/επιμορφωμένοι οι διευθυντές/ντριες σχετικά με το θέμα της
διαχείρισης των συγκρούσεων και τι έχουν να προτείνουν για την αντιμετώπισή
τους;
Τα διατυπωθέντα ερευνητικά ερωτήματα, αποκτούν λειτουργική υπόσταση με την
μετουσίωσή τους σε μετρήσιμους δείκτες – ερωτήσεις, που επιτρέπουν τη συλλογή
του συνόλου των πληροφοριών για τις οποίες αυτά τέθηκαν. Ενδεικτικά, στο πρώτο
ερευνητικό ερώτημα αντιστοιχούν οι ερωτήσεις - Items: 9η και 10η του
ερωτηματολογίου, μέσω των οποίων παρέχονται στα υποκείμενα της έρευνας,
προκωδικοποιημένα, τέσσερις δυνατότητες επιλογής και δέκα εφτά κατάταξηςιεράρχησης, αντίστοιχα, για να απαντήσουν σύμφωνα με αυτό, που τα εκφράζει.
Δειγματοληψία - Εργαλείο έρευνας
Ομάδα εστίασης ήταν οι διευθυντές των περιφερειών, που αναφέρθηκαν
παραπάνω, οι οποίοι αποτελούν ταυτόχρονα και τη μονάδα δειγματοληψίας. Έγινε
χρήση της δειγματοληψίας ειδικών ή μεμονωμένων περιπτώσεων (Sampling Special
or Unique Cases), (Maxwell, 1997), αφού η μέθοδος αυτή, ανταποκρίνεται στον
σκοπό της έρευνας, που απαιτεί τη συλλογή πληροφοριών, από χαρακτηριστικές
περιπτώσεις πληθυσμού. Ως ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε αυτοσχέδιο
ερωτηματολόγιο.
Οι ερωτήσεις στο σώμα του εργαλείου είναι διατυπωμένες κατά τρόπον κατανοητό,
χαρακτηρίζονται από «ουδετερότητα», δεν είναι πολλές, δεν εμπεριέχουν
διφορούμενες λέξεις, υπακούουν σε μια λογική σειρά, παρωθούν στη συμπλήρωση,
αφού δεν απαιτείται προς τούτο πολύς χρόνος, και έτσι του προσδίδουν
χρηστικότητα και λειτουργικότητα. Πέραν των άλλων ερωτημάτων (πραγματικών
δεδομένων, κλειστές ερώτησεις) περιλαμβάνει και μία ερώτηση ανοικτού τύπου.
Έλεγχος αξιοπιστίας και εγκυρότητας του ερωτηματολογίου
Ο έλεγχος της αξιοπιστίας επαναληπτικών μετρήσεων (test- retest reliability) έγινε
με τη διπλή χορήγηση του ερωτηματολογίου σε 4 Διευθυντές από την Α΄ και Δ΄
Διεύθυνση, αντίστοιχα (Letwin, 1995). Ο δείκτης συσχέτισης των απαντήσεων ήταν
πολύ ικανοποιητικός (89%). Επειδή η εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής, λόγω
του μικρού αριθμού ερωτηματολογίων δεν ήταν εφικτή, έγινε εκτίμηση της
εγκυρότητας περιεχομένου με τον έλεγχο αντιπροσωπευτικότητας των στοιχείων
(ερωτημάτων - δηλώσεων) από άτομα με χαρακτηριστικά, όμοια με εκείνα του
δείγματος του ερωτηματολογίου (Polit & Beck, 2008). Τα ερωτήματα αυτά είχαν
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δημιουργηθεί από τους ερευνητές με βάση την εμπειρία και τις γνώσεις τους και
βέβαια τη χρήση της κατάλληλης βιβλιογραφίας, αναφορικά με την έννοια της
σύγκρουσης.
Το δείγμα της έρευνας
Το δείγμα λήφθηκε από τα 12 Δημοτικά Σχολεία της 9ης Περιφέρειας Σχολικών
Συμβούλων (Α΄ Διεύθυνσης) και από τα 15 Δημοτικά Σχολεία της 45ης Περιφέρειας
(Δ΄ Διεύθυνσης). Από τους 27 Διευθυντές που συμμετείχαν στην έρευνα, οι 13
(48,15%) είναι άνδρες (69,2% -Δ΄/νση και 39,8% -Α΄Δ/νση) και οι 14 (51,85%) είναι
γυναίκες (42,9% -Δ΄Δ/νση και 57,1% -Δ/νση). Από το σύνολο του δείγματος ο ένας
Διευθυντής είναι ηλικίας μέχρι 40 ετών, οι 11 ηλικίας 41-50 και οι 12 ηλικίας από 50
και άνω. Από τους 27 Διευθυντές οι 9 έχουν πτυχίο ΑΕΙ, οι 18 έχουν εξομοίωση, οι
19 έχουν Μετεκπαίδευση, οι 13 έχουν μεταπτυχιακό, ο 1 διδακτορικό και οι 7 έχουν
παρακολουθήσει το Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης. Οι 15 Διευθυντές έχουν
πάνω από 25 έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας, οι 13 από αυτούς υπηρετούν ως
Διευθυντές για πρώτη τετραετία, οι 9 υπηρετούν για δεύτερη τετραετία και οι 5 από
αυτούς πάνω από δύο τετραετίες. Οι 10 Διευθυντές είναι πάνω από μία τετραετία
στο ίδιο σχολείο.
Ανάλυση δεδομένων - Αποτελέσματα της έρευνας
Κατά την ανάλυση έγινε ταξινόμηση, ποσοτική - ποιοτική επεξεργασία των
στοιχείων που συλλέχθηκαν, και επιδιώχθηκε ο εντοπισμός των τιμών με την
υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης, ως και η ανάδειξη των σχέσεων μεταξύ των
διαφόρων μεταβλητών. Τα ποσοτικά αποτελέσματα προέκυψαν από τη στατιστική
επεξεργασία των κλειστών απαντήσεων. Στην ανοικτού τύπου ερώτηση
εφαρμόστηκε η προσέγγιση της ποσοτικής ανάλυσης περιεχομένου (λήψη λεκτικού
μη ποσοτικού ντοκουμέντου και ο μετασχηματισμός του σε ποσοτικά δεδομένα). Τα
ποσοτικά δεδομένα εμφανίζονται με τη μορφή απόλυτων και σχετικών συχνοτήτων,
καθώς δεν υπήρχε η δυνατότητα περαιτέρω στατιστικών αναλύσεων λόγω του
περιορισμένου αριθμού των υποκειμένων του δείγματος. Συσχετίσεις έγιναν εκεί
που ήταν δυνατόν να αποδώσουν αποτέλεσμα. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων
ακολουθεί τη σειρά. που τέθηκαν τα ερευνητικά ερωτήματα.
1ο ερευνητικό ερώτημα: Συχνότητα συγκρούσεων και αιτίες
Η συχνότητα. που ανακύπτουν οι συγκρούσεις στο σχολικό περιβάλλον στο σύνολο
του δείγματος κυμαίνεται, κατά κύριο λόγο, από «σπάνια» (51,9%) έως «μερικές
φορές» (29,6%). Ειδικότερα, στην περιφέρεια της Α΄ Δ/νσης, η συχνότητα, που
ανακύπτουν οι συγκρούσεις στο σχολικό περιβάλλον κυμαίνεται στην πλειοψηφία
τους από «μερικές φορές» (75%) έως «συχνά» (16,7%). Κανένας Διευθυντής δεν
απάντησε στο σχολείο του ότι δεν ανακύπτουν «ποτέ» συγκρούσεις, ένας απάντησε
ότι προκύπτουν «συχνά» και ένας απάντησε «πολύ συχνά».
Στην περιφέρεια της Δ΄ Δ/νσης οι 5 (33,33%) Διευθυντές απάντησαν ότι ανακύπτουν
συγκρούσεις στη σχολική μονάδα «σπάνια» και 6 (40%) «μερικές φορές», ενώ ένας
διευθυντής απάντησε «συχνά». Η συγκεκριμένη περίπτωση αφορά ένα 12/θέσιο
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σχολείο με συγκρούσεις που εκδηλώνονται από ομάδες μαθητών με δύσκολες
μορφές συμπεριφοράς και με αρκετούς μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
που υποστηρίζονται με παράλληλη στήριξη (8 μαθητές). Αξιοσημείωτο είναι το
εύρημα ότι τα σχολεία με οργανικότητα από 6θέσια έως 10θέσια δεν αναφέρεται
από τους Διευθυντές ότι ανακύπτουν «συχνά» συγκρούσεις, ενώ στα 12/θέσια έως
14/θέσια επαναλαμβάνεται «συχνά» (16,7%). Έτσι θα μπορούσε να διατυπώσει
κανεις την άποψη, που αποτυπώνεται και στη βιβλιογραφία ότι το μέγεθος του
σχολείου αποτελεί μια σημαντική πηγή σύγκρουσης. Όσον αφορά στα αίτια των
συγκρούσεων οι Διευθυντές τα κατέταξαν ως εξής: Πρωταρχική αιτία των
συγκρούσεων στη σχολικές τους μονάδες θεωρούν ότι είναι η προβληματική
συμπεριφορά των μαθητών (30,4%), ακολουθεί ο τρόπος διοίκησης από το
Διευθυντή (21,7%), οι ατομικοί παράγοντες (21,7%), η αντιπαράθεση μεταξύ των
ομάδων (12,5%), η συμπεριφορά των εκπαιδευτικών (4,3%) και στη συνέχεια με
μικρότερα ποσοστά ο τρόπος διαχείρισης προηγούμενων συγκρούσεων (4,2%), η
αλληλεξάρτηση μεταξύ των συγκρουόμενων μελών (4,1%), οι πολιτιστικές διαφορές
(4,1%), η συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων (4%). Μικρότερο
ποσοστό δηλώσεων αναφέρεται, στους συγκρουόμενους στόχους (3,9%) στις
διαφορές της κοινωνικής τάξης (3,9%), στην αβεβαιότητα (3,3%), στην τυπικότητα
(3,2%), στην εισαγωγή καινοτομιών στο εργασιακό χώρο (3,2%) στην κακή
επικοινωνία/παρανόηση πληροφοριών (3,1%), στις οργανωτικές αδυναμίες
/κατανομή εργασιών (3,1%)και στη σπανιότητα των διαθέσιμων πόρων (3%).
Στην Α΄ Διεύθυνση οι Διευθυντές εστιάζουν περισσότερο στην προβληματική
συμπεριφορά των μαθητών, στους ατομικούς παράγοντες, στην αλληλεξάρτηση
μεταξύ των συγκρουόμενων ομάδων, στις πολιτιστικές διαφορές στην κουλτούρα
και στις διαφορές της κοινωνικής θέσης. Στη Δ΄ Διεύθυνση οι Διευθυντές εστιάζουν
περισσότερο στην προβληματική συμπεριφορά των μαθητών, στον τρόπο διοίκησης
από τους Διευθυντές, στους ατομικούς παράγοντες, στην αντιπαράθεση μεταξύ των
συγκρουόμενων ομάδων, στους συγκρουόμενους στόχους.
2ο ερευνητικό ερώτημα: Εμπλοκή σχολικού
συμβούλου στη διαχείριση
συγκρούσεων
Η πλειοψηφία των Διευθυντών (77,8%) εμπλέκει το Σχολικό Σύμβουλο στη
διαχείριση των συγκρούσεων, για να λάβει γνώση «συχνά» (40,7%), για να
αναλάβει διαμεσολάβηση «μερικές φορές» (51,9%). Διευθυντές με αυξημένα
προσόντα μεταπτυχιακό και διδακτορικό φαίνεται να ενημερώνουν το Σχολικό
Σύμβουλο «συχνά» για τη διαχείριση των συγκρούσεων (84,6%) και να τον
εμπλέκουν στην επίλυση των συγκρούσεων «μερικές φορές» (61,5%).
3ο ερευνητικό ερώτημα: Πρόβλεψη ως δυνατότητα πρόληψης της σύγκρουσης
Η πλειοψηφία των Διευθυντών του συνόλου του δείγματος χρησιμοποιεί την
πρόβλεψη ως δυνατότητα πρόληψης «συχνά» (25,9%) και «πολύ συχνά» (66,7%).
Τα σχολεία της Α΄ Διεύθυνσης χρησιμοποιούν «συχνά» (16,7%) και «πολύ συχνά»
(75%) την πρόβλεψη ως δυνατότητα πρόληψης της σύγκρουσης και της Δ΄
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Διεύθυνσης «συχνά» (33,3%) και «πολύ συχνά» (60%). Παρατηρούμε ότι τα σχολεία
της Α΄ Διεύθυνσης χρησιμοποιούν την πρόβλεψη για πρόληψη των συγκρούσεων σε
μεγάλο ποσοστό «πολύ συχνά» σε σχέση με τα σχολεία της Δ΄ Διεύθυνσης, τα
οποία η διακύμανση των τιμών βρίσκεται ανάμεσα στο «συχνά» και στο «πολύ
συχνά».
4ο ερευνητικό ερώτημα: Συνήθεις εκδηλώσεις συγκρούσεων μεταξύ των ομάδων
Η πλειοψηφία των συγκρούσεων στο σχολικό περιβάλλον προκαλείται μεταξύ των
μαθητών (88,9%), γονέων και εκπαιδευτικής κοινότητας (40,7%), εκπαιδευτικών και
μαθητών (22,2%), εκπαιδευτικών (18,5%), Διευθυντή και μαθητών (7,4%) και
Διευθυντή και μελών του Συλλόγου Διδασκόντων (7,4%). Τα αποτελέσματα δεν
διαφοροποιούνται στις δύο περιοχές, καθώς οι δηλώσεις των Διευθυντών δεν
διαφέρουν ως προς την προαναφερθείσα ταξινόμηση.
5ο ερευνητικό ερώτημα: Διευθέτηση της σύγκρουσης σε συνάφεια με την
εξελικτική της φάση
Η πλειοψηφία των Διευθυντών επιλαμβάνεται τη διευθέτηση των συγκρούσεων,
όταν εμφανίζονται οι πρώτες διαφοροποιήσεις ως προς τους στόχους μεταξύ
εκπαιδευτικών και διοίκησης (48,1%), όταν η σύγκρουση λαμβάνει συναισθηματική
διάσταση και προσωποποιείται από τους συμμετέχοντες σε αυτή (44,4%), όταν η
σύγκρουση γίνεται πρόδηλη μέσω της επικοινωνίας (33,3%) και όταν η σύγκρουση
κλιμακώνεται (29,6%). Οι παραπάνω δηλώσεις αναφέρονται σύμφωνα με την
αξιολογική κατάταξη των Διευθυντών.
6ο ερευνητικό ερώτημα: Στρατηγικές επίλυσης συγκρούσεων
Η πλειοψηφία των Διευθυντών χρησιμοποιεί ως στρατηγική για την επίλυση της
σύγκρουσης την εξασφάλιση καλών σχέσεων στο περιβάλλον του σχολείου (77,8%),
την επιλογή της συνεργασίας και τη διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων (51,9%),
την εφαρμογή της αποφυγής της σύγκρουσης (37%), την επιδίωξη συμβιβασμού
(33,3) και την επιβολή της εξουσίας (11,1%). Οι παραπάνω δηλώσεις αναφέρονται
σύμφωνα με την αξιολογική κατάταξη των Διευθυντών και δε διαφοροποιούνται
στις δύο περιφέρειες. Ανάλογα είναι τα ευρήματα της έρευνας των Παναγιώτου Α.
και Τσιάκκιρου Α. (2011) που δείχνουν τη συνεργασία να κατισχύει της αποφυγής.
Όσον αφορά στην ιεραρχική κατάταξη των επιλογών που δίνονται από το
ερωτηματολόγιο για τη χρήση στρατηγικών φαίνεται να αποτυπώνεται μια διαφορά
μεταξύ των δύο φύλων, με προεξάρχουσα την επιλογή των γυναικών ως προς την
συνεργασία και τη διατύπωση προτάσεων, καθώς και την επιδίωξη συμβιβασμού
για την επίλυση της σύγκρουσης.
7ο ερευνητικό ερώτημα: Απόψεις των διευθυντών σχετικά με την επίδραση των
συγκρούσεων στη λειτουργία της σχολικής μονάδας
Η πλειοψηφία των Διευθυντών (59,3%) αναφέρει ότι οι συγκρούσεις μπορεί να
επηρεάσουν θετικά τη λειτουργία της σχολικής μονάδας, ενώ το 29,6% δίνει
αρνητική απάντηση. Διαφοροποίηση ως προς το φύλο δεν φαίνεται να υπάρχει.
Διαφορές φαίνεται να υπάρχουν ως προς τις απαντήσεις των Διευθυντών των δύο
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περιφερειών. Στην Α΄ Διεύθυνση 41,7% των Διευθυντών θεωρεί ότι η σύγκρουση
μπορεί να επηρεάσει θετικά τη λειτουργία της σχολικής μονάδας, ενώ στη Δ΄
Διεύθυνση το ποσοστό των σχετικών απαντήσεων είναι κατά πολύ μεγαλύτερο
(73,3%), σύμφωνα με τους Πίνακες 2 και 3. Η διαφορά αυτή πιθανώς να οφείλεται
στο είδος και στη φύση των συγκρουσιακών καταστάσεων. Οι Διευθυντές κατέταξαν
αξιολογικά τις εξής προτάσεις, που αφορούν στη θετική επίδραση των
συγκρούσεων: την αναζήτηση ενδεδειγμένων λύσεων (31,3%), τη βελτίωση των
διαπροσωπικών σχέσεων (25%), τη βελτίωση της ποιότητας των λύσεων (20%), τη
δημιουργία συνοχής μέσα στην ομάδα (18,8%), την ενίσχυση της συνεργασίας των
εναλλακτικών τρόπων δράσεων (18,8%), την προσωπική ανάπτυξη εκάστου μέλους
(12,5%), την εξασθένηση μιας πιο σοβαρής σύγκρουσης (6,7%), την αξιολόγηση των
ικανοτήτων των ομάδων (6,7%), την αύξηση της αφοσίωσης και της αποδοχής της
ηγεσίας της σχολικής μονάδας (6,7%) και την καταλληλότερη ανακατανομή των
πόρων (6,7%).
Επιπλέον, το 85,2% των Διευθυντών θεωρεί ότι η σύγκρουση έχει και αρνητικές
συνέπειες και δεν υπάρχει διαφορά στις απαντήσεις ως προς το φύλο και την
περιφέρεια. Στις τοποθετήσεις τους αναφορικά με την αρνητική επίδραση των
συγκρούσεων δηλώνουν : τη διαταραχή των διαπροσωπικών σχέσεων (54,2%), τη
μείωση της συνεργατικής διάθεσης (33,3%), την πτώση του ηθικού (8,3%), την
αύξηση του εργασιακού άγχους (4,2%) και τη μείωση της παραγωγικότητας (4,2%).
Πίνακας 2. Απόλυτες και σχετικές συχνότητες των απαντήσεων των Διευθυντών της
Α΄ Διεύθυνσης που αφορούν στη θετική επίδραση της σύγκρουσης
Απόλυτες συχνότητες

Σχετικές συχνότητες

Ναι

5

41,7

Όχι

4

33,3

Total
Χαμένες τιμές
Σύνολο

9
3
12

75,0
25,0
100,0

Πίνακας 3. Απόλυτες και σχετικές συχνότητες των απαντήσεων των Διευθυντών της
Δ΄ Διεύθυνσης που αφορούν στη θετική επίδραση της σύγκρουσης
Απόλυτες συχνότητες

Σχετικές
συχνότητες

Ναι

11

73,3

Όχι

4

26,7

Σύνολο

15

100,0

8ο ερευνητικό ερώτημα: Επιμόρφωση των διευθυντών και αντιμετώπιση
συγκρούσεων
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Το 66,7% δήλωσε ότι έχει κάποια ενημέρωση/επιμόρφωση. Διαφορά δεν προκύπτει
ως προς τις περιφέρειες, ενώ αντίθετα προκύπτει ως προς το φύλο, καθώς η
πλειοψηφία των γυναικών (66,1%) έχει επιμόρφωση σε μεγαλύτερο ποσοστό σε
σχέση με το ποσοστό των ανδρών (Πίνακας 4.)
Πίνακας 4. Απόλυτες και σχετικές συχνότητες των απαντήσεων των Διευθυντών που
αφορούν στην επιμόρφωση ως προς το φύλο

Φύλο
Σύνολο

Έχετε επιμορφωθεί για τη
συγκρούσεων στη σχολική τάξη

διαχείριση Σύνολο

Ναι

%

Άνδρας

7

Γυναίκα

11
18

%

Όχι

38,9

6

66,7

13

48,1

61,1
100

3
9

33,3
100

14
27

51,9
100

9ο ερευνητικό ερώτημα: Προτάσεις των Διευθυντών για την αντιμετώπιση των
συγκρούσεων
Πρώτη σε ποσοστά πρόταση για την αντιμετώπιση των συγκρούσεων είναι η
ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα, που αφορούν τον τρόπο
διαχείρισης των συγκρούσεων (57,7%) . Αυτό έρχεται ίσως ως λογική συνέπεια του
ευρήματος , που δείχνει ότι στο θέμα των εμπλεκομένων ομάδων την πρώτη θέση
κατέχουν οι συγκρούσεις μεταξύ μαθητών. Στη συνέχεια, αναφέρουν την πρόληψη
των συγκρούσεων μεταξύ των μαθητών, μέσα από την εφαρμογή projects, που na
αφορούν στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και στον τρόπο διαχείρισης
συγκρουσιακών καταστάσεων (40,7%). Προτείνουν επίσης: τη δημιουργία
ενδοσχολικών ομάδων (30,8%), την καλλιέργεια δημοκρατικού κλίματος στη
σχολική μονάδα (30,8%), τη διαμόρφωση κατάλληλων προϋποθέσεων για τη
διευθέτηση των συγκρούσεων πριν η σύγκρουση λάβει έκταση (25,9%), την
καλλιέργεια αγαστών διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ όλων των μελών της
σχολικής κοινότητας και την επίλυση των συγκρούσεων μέσα από τη συνεργασία
και το διάλογο (20%).
Συμπεράσματα
Από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτουν οι παρακάτω διαπιστώσεις: Όπως
και σε άλλες μελέτες, έτσι και σε αυτή φαίνεται ότι οι συγκρούσεις είναι σύμφυτο,
με τη λειτουργία, των σχολείων, στοιχείο, με συνεχή παρουσία σε αυτά. Εκείνο,
που μπορεί να διαφοροποιείται είναι η μορφή, το είδος, η έκταση, η φύση, η
διάρκεια, οι επιπτώσεις.
Από το περιεχόμενο και το εύρος των θεματικών κατευθύνσεων των
επιμορφωτικών δράσεων, που προτείνουν οι Διευθυντές/τριες για την
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των συγκρούσεων φαίνεται έμμεσα, να μην
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θεωρούν το εαυτόν τους ως απόλυτα υπεύθυνο διαχειριστή των συγκρούσεων,
αφού δεν προτείνουν ξεχωριστή επιμόρφωση για το άτομό τους. Οι προτεινόμενες
επιμορφωτικές προτάσεις, αντανακλούν εφάμηλα και τις ανάγκες, που
προκαλούνται με βάση την ταυτότητα των συγκρουόμενων ομάδων, έτσι όπως
αυτές αναπαριστώνται ταξινομημένες στα αποτελέσματα που απαντούν στο 4ο
ερευνητικό ερώτημα. Από τις απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα και ιδιαίτερα
στο 5ο φαίνεται , οι αποκρινόμενοι, να υιοθετούν το μοντέλο του «αρμονικού
υποδείγματος» εναρμονιζόμενοι με την προτροπή της κοινωνικής πολιτικής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα. Επιπροσθέτως , σύμφωνα με τις απαντήσεις στο 2ο
ερευνητικό ερώτημα, συνάγεται ότι οι διευθυντές δεν μένουν μόνον στο τυπικό
μέρος της σχέσης τους με το Σχολικό Σύμβουλο , αλλά του αναγνωρίζουν το ρόλο
καθοδηγητή και διαμεσολαβιτή εμπράκτως.
Περιορισμοί – προτάσεις
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης αφορούν στο συγκεκριμένο πληθυσμό . Το
μικρό δείγμα και ο κίνδυνος παράθεσης από τους συμμετέχοντες, απαντήσεων,
που είναι κοινωνικά αποδεκτές, τα καθιστά μη γενικεύσιμα. Αμφότεροι οι
περιορισμοί, όμως, θα ήταν δυνατόν να αρθούν σε σημαντικό βαθμό, με τη
διενέργεια νέας έρευνας με πολύ μεγαλύτερο δείγμα.
Μια επέκταση της μελέτης με συμπερίληψη στους στόχους της, συσχέτισης
μεταξύ διαμεσολάβησης εκ μέρους του Σχολικού Συμβούλου και του τύπου της
σύγκρουσης, από άποψη εμπλεκομένων ομάδων και άλλων παραμέτρων,
θεωρείται ενδεδειγμένη. Τέλος, τα ευρήματα αυτά, εκλαμβανόμενα ως υλικό
διερεύνησης αναγκών, θα μπορούσαν να αποτελέσουν πολύτιμα στοιχεία, για
ανάδειξη θεματικών επιμόρφωσης στα σχολεία .
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Διερεύνηση της φωνολογικής επίγνωσης παιδιών προσχολικής
ηλικίας
Σαμαρά Βασιλική
Νηπιαγωγός, Δασκάλα, Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες της Αγωγής με τη χρήση των
Νέων Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
savasso@yahoo.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα έρευνα αποτελεί μια μελέτη περίπτωσης, που διεξήχθη παράλληλα σε
δύο νηπιαγωγεία της Ρόδου. Αποτελεί την πρώτη δημοσίευση διπλωματικής
εργασίας, που εκπονήθηκε από την συγγραφέα στα πλαίσια του Π.Μ.Σ με τίτλο
«Επιστήμες της Αγωγής – με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών» του Πανεπιστημίου
Αιγαίου, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2006 – 2007. Κύριος σκοπός της είναι να
διερευνηθεί κατά πόσον τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας έχουν αναπτυγμένη τη
φωνολογική επίγνωση της ελληνικής γλώσσας και σε ποιο βαθμό, σε συνάρτηση με
την επίδραση διάφορων παραγόντων, όπως η ηλικία, το φύλο, η προέλευση, η
γνώση γραμμάτων, η διγλωσσία και το κοινωνικοοικονομικομορφωτικό επίπεδο της
οικογένειας. Το δείγμα της έρευνας το αποτελούσε μια εξασκημένη και μια μη
εξασκημένη φωνολογικά ομάδα παιδιών. Το βασικό συμπέρασμα της έρευνας είναι
ότι η επίδοση των παιδιών, που είχαν δεχτεί κάποια φωνολογική εξάσκηση, ήταν
σαφώς πολύ υψηλότερη από εκείνη των παιδιών, που δεν είχαν εξασκηθεί
φωνολογικά και κατάφεραν να ανταπεξέλθουν σε δύσκολες για το νοητικό τους
επίπεδο ασκήσεις.
Εισαγωγή
Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, αλλά πιο συγκεκριμένα, τα τελευταία δέκα χρόνια,
υπάρχει μια αναπτυσσόμενη ομοφωνία για τη σημαντικότητα της φωνολογικής
επίγνωσης για την επιτυχία της πρώτης ανάγνωσης και για το ρόλο της σε
συγκεκριμένη αναγνωστική ανικανότητα ή δυσλεξία206. Ενώ όμως στην ξενόγλωσση
βιβλιογραφία έχουν γίνει πολλές μελέτες για τη διερεύνηση της φωνολογικής
επίγνωσης των νηπίων και το συσχετισμό της με τη μετέπειτα ανάπτυξη της
αναγνωστικής τους ικανότητας, δεν συμβαίνει το ίδιο και στην ελληνική
βιβλιογραφία. Σημαντική δε είναι και η έλλειψη μελετών που αναφέρονται στη
διερεύνηση της φωνολογικής επίγνωσης των παιδιών στην ελληνική γλώσσα.
Κατά καιρούς έχουν υλοποιηθεί διάφορα προγράμματα φωνολογικής εξάσκησης
των νηπίων τόσο στην Ελλάδα207, όσο και στο εξωτερικό208. Στα περισσότερα, όμως,
από αυτά τα προγράμματα φωνολογικής εξάσκησης, δεν μελετώνται στοιχεία της

206

Share (1995), Stanovich (1986).
Τάφα (1998).
208
Bowey, (1994).
207
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γλωσσικής ανάπτυξης, τέτοια όπως η γραφοφωνημική αντιστοιχία209, η οποία
αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην κατανόηση, αλλά και στην κατάκτηση του
γραπτού λόγου. Επίσης, στις περισσότερες έρευνες, δε μελετώνται στοιχεία, όπως η
ικανότητα εντοπισμού αλλοφώνων210 από τα νήπια, η οποία μπορεί να καταδείξει,
ίσως, την έλλειψη της απόλυτης γραφοφωνημικής αντιστοιχίας της ελληνικής
γλώσσας, αλλά και τις τυχόν δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσουν τα νήπια στη
μετέπειτα σχολική τους ζωή, σε ό, τι αφορά την κωδικοποίηση της προφορικής
γλώσσας.
Για την επεξεργασία των ερωτημάτων της παρούσας έρευνας, αρχικά γίνεται μια
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τις επιδόσεις των παιδιών στις δοκιμασίες
φωνολογικής επίγνωσης, προκειμένου να αντιπαρατεθούν με τα εξαγόμενα
αποτελέσματα της παρούσας μελέτης. Ακολουθεί ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
σε ό, τι αφορά τους παράγοντες που επηρεάζουν τη φωνολογική επίγνωση, τέτοιοι
όπως το φύλο, η ηλικία των παιδιών (νήπια και προνήπια) κ.α., τα συμπεράσματα
της οποίας λαμβάνονται υπόψη κατά τη διερεύνηση του προς μελέτη θέματος,
αλλά και αντιπαρατίθενται στο τέλος με τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης.
Με βάση τα θεωρητικά και ερευνητικά δεδομένα δημοσιευμάτων που
παρατέθηκαν στο θεωρητικό μέρος της παρούσας έρευνας, ακολουθούν οι
υποθέσεις της έρευνας και περιγράφεται αναλυτικά η μεθοδολογία που
ακολουθήθηκε. Τέλος αναφέρονται τα συμπεράσματα της μελέτης και γίνονται
προτάσεις για μελλοντικές έρευνες.
Φωνολογική επίγνωση
Ο όρος «φωνολογική επίγνωση» αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου - του
παιδιού στην παρούσα εργασία - να αναγνωρίζει τα φωνολογικά συστατικά των
γλωσσικών μονάδων και να μπορεί να τα χειρίζεται κατά βούληση211.
Περιγραφή των δοκιμασιών αξιολόγησης της φωνολογικής επίγνωσης
Η φωνολογική επίγνωση αξιολογείται με τη χρήση διαφόρων δοκιμασιών, οι οποίες
είναι οι εξής212:
1. Δοκιμασίες φωνολογικής αναγνώρισης – ταύτισης
Στις δοκιμασίες αυτές, ο ερευνητής εκφέρει μια ή περισσότερες λέξεις, και ζητά από
το παιδί να αναγνωρίσει, μέσα σε αυτή τη λέξη/εις, ένα συγκεκριμένο φωνολογικό
τμήμα.
2. Δοκιμασίες φωνολογικής σύνθεσης
209

Στην ελληνική γλώσσα, δεν υπάρχει απόλυτη γραφοφωνημική αντιστοιχία. Έτσι, ορισμένα
φωνήματα (π.χ. /u/, /b/, /g/) αποδίδονται στο γραπτό λόγο με δύο γράμματα (ου, μπ, γκ), ενώ
αντίθετα, σε άλλες περιπτώσεις συνδυασμός φωνημάτων αποδίδεται με ένα γράμμα, όπως στην
περίπτωση των /ks/, /ps/ που αποδίδονται με τα γράμματα ξ, ψ αντίστοιχα (Πετρούνιας 1993).
210
Σε κάποιες περιπτώσεις, τα σύμφωνα μπορούν να αντιστοιχούν «σε περισσότερες από μία
πραγματικές προφορές, δηλαδή σε περισσότερες από μία διαφορετικές παραλλαγές ή αλλόφωνα,
ανάλογα με τους περιβάλλοντες φθόγγους, οι οποίοι είναι δυνατόν να τα επηρεάζουν με ποικίλους
τρόπους» (Holton, Mackridge & Φιλιππάκη – Warburton (2000), σ. 3.
211
Gombert (1992), σ. 15.
212
Μανωλίτσης (2000).
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Στις δοκιμασίες φωνολογικής σύνθεσης, το παιδί καλείται, αφού ακούσει μια
διαδοχή μεμονωμένων φωνολογικών τμημάτων (φωνημάτων ή συλλαβών), να βρει
τη λέξη που προκύπτει, όταν γίνει σύνθεση αυτών των τμημάτων.
3. Δοκιμασίες φωνολογικής κατάτμησης
Στις δοκιμασίες αυτές τα παιδιά καλούνται να αναλύσουν μια λέξη ή μια συλλαβή
στα επιμέρους φωνολογικά τους μέρη (συλλαβές, ενάρξεις – λήξεις, φωνήματα).
4. Δοκιμασίες φωνολογικού χειρισμού – ελέγχου.
Τα παιδιά καλούνται, χρησιμοποιώντας τις διαδικασίες της απάλειψης ή της
αντικατάστασης, να χειριστούν τα διάφορα φωνολογικά τμήματα από τα οποία
αποτελείται μια λέξη.
Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τις επιδόσεις των παιδιών στις δοκιμασίες
φωνολογικής επίγνωσης
Υπάρχουν διαφορές στο βαθμό δυσκολίας που παρουσιάζουν οι δοκιμασίες
φωνολογικής επίγνωσης για τα παιδιά. Έρευνα έχει δείξει ότι η επίγνωση της
συλλαβικής δομής είναι ευκολότερη από τη φωνημική επίγνωση και συνεπώς
προγενέστερη 213. Επίσης, έχει διαπιστωθεί ότι οι επιδόσεις των παιδιών στις
δοκιμασίες συλλαβικής επίγνωσης και ομοιοκαταληξίας ήταν σημαντικά
μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες επιδόσεις τους στις δοκιμασίες φωνημικής
επίγνωσης 214.
Σε ό, τι αφορά τις φωνημικές δοκιμασίες, οι ερευνητές διαφωνούν για το βαθμό
δυσκολίας της κάθε μιας σε σχέση με τις άλλες. Έτσι, για παράδειγμα, η φωνημική
σύνθεση παρουσιάζεται άλλοτε ως ευκολότερη215 και άλλοτε ως πιο δύσκολη από
τη φωνημική απομόνωση216. Οι δοκιμασίες φωνολογικής αναγνώρισης – ταύτισης
είναι από τις πιο εύκολες δοκιμασίες αξιολόγησης των μεταφωνολογικών
ικανοτήτων και, για αυτόν το λόγο, συνιστώνται για τα παιδιά της προσχολικής
ηλικίας, προκειμένου να μετρηθεί ο βαθμός κατάκτησης της ικανότητας της
φωνολογικής τους επίγνωσης217. Ανάμεσα στις εύκολες δοκιμασίες, συγκαταλέγεται
και η δοκιμασία φωνημικής απομόνωσης 218. Από την άλλη, η δοκιμασία της
φωνημικής κατάτμησης θεωρείται μια από τις δυσκολότερες φωνημικές
δοκιμασίες.
Παράγοντες που επηρεάζουν τη φωνολογική επίγνωση
• Γλωσσική ανάπτυξη και φωνολογική επίγνωση

213

Aidinis & Nunes (2001).
Μανωλίτσης (2000.)
215
Yopp (1998).
216
Padeliadou et al (1998), Παντελιάδου (2001).
217
Παπούλια – Τζελέπη (1999), Schatschneider et al (1999).
218
Κωτούλας (2003).
214
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Σε ό, τι αφορά το φωνημικό επίπεδο της φωνολογικής επίγνωσης, μακρόχρονη
έρευνα έχει δείξει ότι η επίδραση της φωνημικής επίγνωσης ήταν «πέρα και πάνω»
από την επίδραση της γλωσσικής ανάπτυξης στην ανάγνωση και στην γραφή219.
Από την άλλη μεριά, έρευνα έδειξε την αλληλεπίδραση ανάμεσα στη γλωσσική
ανάπτυξη και τη φωνολογική επίγνωση, τονίζοντας ότι τα παιδιά που έχουν χαμηλή
γλωσσική ωριμότητα παρουσιάζουν χαμηλότερες επιδόσεις σε ασκήσεις που
αφορούν το φωνημικό επίπεδο της φωνολογικής επίγνωσης 220.
• Η Γλώσσα του Περιβάλλοντος
Έρευνες έχουν δείξει ότι η πολυπλοκότητα της φωνολογικής δομής μιας γλώσσας,
καθώς και η τυπολογία της, επηρεάζουν τις επιδόσεις των παιδιών στις διάφορες
φωνολογικές δοκιμασίες. Έτσι, τα παιδιά που μιλούν μια γλώσσα που αποτελείται
από πολλές συλλαβές ανοιχτού τύπου και που έχει μεγάλη γραφοφωνημική
αντιστοιχία (ιταλική γλώσσα), έχουν καλύτερες επιδόσεις στις δοκιμασίες
φωνημικής κατάτμησης από εκείνα τα παιδιά, των οποίων η γλώσσα έχει σε
μικρότερα ποσοστά τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά (αγγλική γλώσσα)221.
• Αναγνωστική ικανότητα και φωνολογική επίγνωση
Έχει υποστηριχτεί η σχέση μεταξύ γλωσσικών δεξιοτήτων της προσχολικής
περιόδου, μια από τις οποίες είναι και η φωνολογική επίγνωση, και της ανάδυσης
γραμματισμού καθώς τονίζεται ότι είναι απαραίτητες δύο ειδών δεξιότητες για την
κατάκτηση της γραφής και της ανάγνωσης: οι «από μέσα προς τα έξω» (inside – out)
και οι «από έξω προς τα μέσα» (outside – in)222. Οι μεν πρώτες περιλαμβάνουν τη
φωνολογική επίγνωση, την ονομασία και φωνημική ταυτότητα των γραμμάτων και
τη γραφή του ονόματος. Στις δε δεύτερες, περιλαμβάνονται οι εξής δεξιότητες: η
επίγνωση του γραπτού λόγου, η προώθηση του γραμματισμού στην οικογένεια, το
λεξιλόγιο και ο αφηγηματικός λόγος.
• Ηλικία
Ο βαθμός κατάκτησης του συλλαβικού επιπέδου της φωνολογικής επίγνωσης, δεν
φαίνεται να επηρεάζεται σημαντικά από τον παράγοντα ηλικία. Αναλυτικότερα,
έρευνα έχει δείξει ότι τα παιδιά ηλικίας 3-7 ετών, δεν αντιμετωπίζουν δυσκολίες
στο να ανταπεξέλθουν στη δοκιμασία απαλοιφής συλλαβής και εύρεσης του μέρους
που μένει (π.χ. /παιδί/ - /δι/)223. Από την άλλη, έρευνες έχουν δείξει, ότι όσο
μεγαλύτερο ηλικιακά είναι ένα παιδί, τόσο καλύτερες επιδόσεις παρουσιάζει στις
διάφορες φωνημικές δοκιμασίες 224.
• Κοινωνικό, οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο των γονέων των παιδιών
Σε έρευνα που διεξήχθη σε νήπια, διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά, των οποίων οι γονείς
είχαν υψηλό μορφωτικό επίπεδο, είχαν αναπτύξει σε μεγαλύτερο βαθμό τις
219

Juel, Griffith & Gough (1986).
Μανωλίτσης (2000).
221
Cossu et al (1988).
222
Whitehurst & Lonigan στο Τσαντούλα, Πρωτόππαπας, Μουζάκη (2006).
223
Fox & Routh (1975).
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Olofsson (2001).
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μεταφονωλογικές τους ικανότητες, από τα παιδιά, που προέρχονταν από γονείς με
χαμηλό μορφωτικό επίπεδο 225.
• Φωνολογική εξάσκηση
Πολλές έρευνες έχουν δείξει, ότι η φωνολογική επίγνωση μπορεί να διδαχτεί με την
ανάπτυξη κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων226. Σε παρόμοια
συμπεράσματα κατέληξαν και άλλες έρευνες, τονίζοντας επιπλέον ότι οι μαθητές
που αύξησαν την επίγνωσή τους στα φωνήματα, διευκόλυναν τη μεταγενέστερη
κατάκτηση της ανάγνωσης227.
• Γνώση των γραμμάτων
Οι περισσότερες έρευνες έχουν δείξει ότι η γνώση των γραμμάτων, σχετίζεται
γενικότερα με την ανάπτυξη της φωνολογικής επίγνωσης, και όχι ειδικά με τη
φωνημική επίγνωση. Έρευνα, όμως, έχει δείξει ότι η γνώση των γραμμάτων δε
φαίνεται να σχετίζεται τόσο με τις επιδόσεις των νηπίων στο συλλαβικό επίπεδο της
φωνολογικής επίγνωσης, και κυρίως στις δοκιμασίες συλλαβικής κατάτμησης, όσο
με το φωνημικό της επίπεδο 228.
• Διγλωσσία και φωνολογική επίγνωση
Ο παράγοντας διγλωσσία δε σχετίζεται με το βαθμό φωνολογικής ανάπτυξης των
παιδιών229 . Έτσι, τόσο τα μονόγλωσσα, όσο και τα δίγλωσσα παιδιά εμφανίζονται
να έχουν τον ίδιο βαθμό φωνολογικής ανάπτυξης.
• Φύλο
Μερικές έρευνες, έχουν δείξει ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε
ό, τι αφορά τις επιδόσεις των δύο φύλων σε φωνολογικές δοκιμασίες230. Αντίθετα,
σε άλλες έρευνες παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στις επιδόσεις των
δύο φύλων, υπέρ των κοριτσιών231 .
Υποθέσεις της έρευνας
Με βάση τα θεωρητικά και ερευνητικά δεδομένα δημοσιευμάτων που
παρατέθηκαν στο θεωρητικό μέρος της παρούσας έρευνας, διατυπώνονται οι
ακόλουθες υποθέσεις της έρευνας:
• Θα διαπιστωθούν διαφορές στην επίδοση ανάμεσα στα νήπια, που είχαν
εξασκηθεί σε δοκιμασίες φωνολογικής επίγνωσης, και σε εκείνα, που δεν είχαν
εξασκηθεί.
• Οι επιδόσεις και των δύο ομάδων των παιδιών στις φωνημικές δοκιμασίες θα
κυμανθούν σε χαμηλά επίπεδα, κυρίως στις δυσκολότερες από αυτές, δηλαδή στη
φωνημική κατάτμηση και απαλοιφή.
225

Μανωλίτσης (2000).
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• Η επισήμανση της ομοιοκαταληξίας, ίσως να είναι εύκολη και για τις δύο ομάδες,
με ένα προβάδισμα στην ομάδα που έχει εξασκηθεί φωνολογικά έναντι εκείνης που
δεν έχει.
• Η δοκιμασία εύρεσης του αρχικού φωνήματος, είναι πιθανό να είναι πιο εύκολη
από ότι η δοκιμασία εύρεσης του τελικού φωνήματος.
• Τα παιδιά και των δύο ομάδων, θα υπερέχουν στις δοκιμασίες συλλαβικής
επίγνωσης, έναντι εκείνων της φωνημικής. Πιο συγκεκριμένα, η δοκιμασία
επισήμανσης της ομοιότητας ως προς τη συλλαβή, αναμένεται να είναι πιο εύκολη
από την άσκηση επισήμανσης της ομοιότητας ως προς το φώνημα.
• Η εύρεση του μεσαίου φωνήματος, αλλά και της μεσαίας συλλαβής, θα
δυσκολέψει ιδιαίτερα και τις δύο ομάδες των παιδιών.
• Η ηλικία, θα είναι ένας από τους παράγοντες που θα επηρεάσει την επίδοση των
παιδιών στις δοκιμασίες. Τα μεγαλύτερα παιδιά, θα έχουν ένα προβάδισμα έναντι
των μικρότερων.
• Το κοινωνικό, οικονομικό και το μορφωτικό επίπεδο των γονέων, θα αποτελούν
βασικούς παράγοντες, στην επίδοση των παιδιών. Τα παιδιά υψηλής
κοινωνικοοικονομικής προέλευσης και με γονείς με υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο,
θα υπερέχουν των παιδιών με χαμηλούς τους αντίστοιχους δείκτες.
• Το φύλο, ίσως να έχει κάποια επίδραση στη φωνολογική επίγνωση όλων των
νηπίων, με τα κορίτσια να έχουν καλύτερες επιδόσεις από τις αντίστοιχες των
αγοριών.
• Τα νήπια, που θα γνωρίζουν κάποια γράμματα, θα μπορέσουν να ανταποκριθούν
με αρκετά πιο μεγάλη ευκολία στις δοκιμασίες φωνολογικής επίγνωσης, και κυρίως,
στις πιο δύσκολες από αυτές, που αφορούν το φωνημικό της επίπεδο.
Μεθοδολογία της έρευνας
• Το δείγμα της έρευνας
Το δείγμα της έρευνας, το αποτελούσαν 25 παιδιά, νήπια και προνήπια. Τα παιδιά
που είχαν εξασκηθεί σε ασκήσεις φωνολογικής επίγνωσης, ήταν 11. Από το
παραπάνω δείγμα, η εξασκημένη ομάδα των παιδιών διέμενε σε χωριό της Ρόδου,
ενώ η μη εξασκημένη ομάδα των παιδιών διέμενε στην πόλη της Ρόδου. Αυτή η
επιλογή της δείγματος έγινε για να μελετηθεί, αν ο τόπος που διέμεναν τα παιδιά
θα έπαιζε κάποιο ρόλο στις επιδόσεις τους στις φωνολογικές δοκιμασίες.
Σε ό, τι αφορά το φύλο, παρουσιάζεται μια αριθμητική υπεροχή των κοριτσιών
έναντι των αγοριών, καθότι αποτελούσαν το 60% επί του συνόλου των παιδιών,
έναντι των αγοριών που αποτελούσαν το 40%. Αναφορικά με την ηλικία, η
πλειοψηφία των παιδιών ήταν προνήπια. Πιο συγκεκριμένα, από τα 25 παιδιά, μόνο
τα 11 ήταν νήπια (44%), ενώ τα υπόλοιπα, τα 14 (56%), ήταν προνήπια.
Για τη διερεύνηση του οικονομικού, κοινωνικού και μορφωτικού επιπέδου των
γονιών των παιδιών, υιοθετήθηκε η προσωπική επαφή σε φιλικό επίπεδο των
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νηπιαγωγών με κάθε έναν από τους γονείς. Άλλωστε, το δείγμα ήταν μικρό, και για
αυτό το λόγο, εύκολο προς διερεύνηση, με τον προηγούμενο τρόπο.
Σε ό, τι αφορά το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο της οικογένειας των παιδιών, οι
γονείς των παιδιών, που διέμεναν και φοιτούσαν σε Νηπιαγωγείο της Ρόδου, είχαν,
κατά βάση, δημοτική ή γυμνασιακή μόρφωση και εργάζονταν ως εργάτες, κυρίως οι
πατέρες. Το δε οικονομικό τους επίπεδο, ήταν χαμηλό. Οι γονείς των παιδιών που
διέμεναν και φοιτούσαν στο Νηπιαγωγείο χωριού της Ρόδου, ήταν στην
πλειοψηφία τους απόφοιτοι Λυκείου και εργάζονταν κυρίως σε τουριστικές
επιχειρήσεις, τόσο οι πατέρες όσο και οι μητέρες. Το δε οικονομικό τους επίπεδο
ήταν υψηλό, καθώς διέθεταν, πέραν του εισοδήματός τους από την εργασία τους
στις τουριστικές επιχειρήσεις, ακίνητη περιουσία, μέρος της οποίας
εκμεταλλεύονταν και οικονομικά (π.χ. ενοικίαση δωματίων, κτήματα).
Για να εξεταστεί, κατά πόσον τα παιδιά γνώριζαν κάποια γράμματα του ελληνικού
αλφαβήτου, η νηπιαγωγός τους έδειξε, πριν κάνουν τις δοκιμασίες φωνολογικής
διερεύνησης, έναν πίνακα, όπου επάνω ήταν τυπωμένα κεφαλαία γράμματα. Τα
γράμματα αυτά είχαν επιλεγεί, έτσι ώστε να προέρχονται από τα ονόματα της κάθε
ομάδας των νηπίων. Αυτό έγινε, προκειμένου να διερευνηθεί, μήπως τα νήπια θα
μπορούσαν να αναγνωρίσουν ευκολότερα εκείνα τα γράμματα, που συνήθιζαν να
τα βλέπουν περισσότερο, αφού αυτό αποτελεί μέρος της καθημερινής ρουτίνας
του προγράμματος, το οποίο εφαρμόζεται στα Νηπιαγωγεία.
Η διαδικασία, που ακολουθήθηκε, προκειμένου να διερευνηθεί, κατά πόσο τα
νήπια μπορούν να αναγνωρίζουν τα γράμματα, που περιγράφηκαν παραπάνω,
ήταν η εξής: Η νηπιαγωγός, τους έδειχνε ένα – ένα τα γράμματα και τα ρωτούσε, αν
τα γνώριζαν. Ως σωστή απάντηση, θα εκλαμβάνονταν τόσο η εκφώνηση του ήχου
του γράμματος όσο και η ονομασία του, π.χ. για το γράμμα Α, θα εκλαμβάνονταν,
ως σωστή τόσο η απάντηση /α/ όσο και η απάντηση, ‘άλφα’.
Η ομάδα των νηπίων που είχε εξασκηθεί φωνολογικά, διαπιστώθηκε ότι γνώριζε
όλα τα γράμματα, τα οποία ξεπερνούσαν τα 10. Από την άλλη, η ομάδα των νηπίων
που δεν είχε εξασκηθεί φωνολογικά, διαπιστώθηκε ότι γνώριζε ελάχιστα έως
καθόλου γράμματα, και μόνο σε ό, τι αφορούσε τα γράμματα, που υπήρχαν στο
όνομά τους, όχι και τα γράμματα, που υπήρχαν στα ονόματα των άλλων παιδιών.
Οι γονείς των παιδιών, στην πλειοψηφία τους ήταν Έλληνες, εκτός από ελάχιστες
περιπτώσεις, όπου ήταν Αλβανοί (4), και μία περίπτωση όπου ο πατέρας ήταν
Βέλγος παντρεμένος με Ελληνίδα.
Δοκιμασίες φωνολογικής εξάσκησης της μιας ομάδας
Η εξάσκηση της μιας ομάδας των παιδιών, που διέμενε σε χωριό της Ρόδου, είχε
αρχίσει να γίνεται από την αρχή της σχολικής χρονιάς. Οι δοκιμασίες που δίνονταν
στα παιδιά εντάσσονταν στο καθημερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου, στις
λεγόμενες ‘ρουτίνες’ του, μετά τις ελεύθερες δραστηριότητες, χωρίς να έχουν
συγκεκριμένη διάρκεια, αλλά ούτε και συγκεκριμένη επαναλαμβανόμενη μορφή.
Διεξάγονταν δηλαδή μία ή περισσότερες από τις δοκιμασίες που παρουσιάζονται
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παρακάτω, ανάλογα με το ενδιαφέρον των παιδιών, το χρόνο που είχε η
νηπιαγωγός στη διάθεσή της προκειμένου να υλοποιήσει τις οργανωμένες
δραστηριότητες που έπονταν των ελεύθερων, αλλά και το επίπεδο της γνωστικής
ανάπτυξης των παιδιών. Έτσι, η δραστηριότητα διαχωρισμού των επιθέτων των
παιδιών που άρχιζαν από το ίδιο γράμμα ή την ίδια συλλαβή, γινόταν μετά το
Δεκέμβρη, και αφού τα παιδιά είχαν μάθει πλέον πολύ καλά να αναγνωρίζουν
πρώτα τα ονόματά τους. Οι τύποι των δοκιμασιών αυτών ήταν οι εξής:
• Εύρεση αρχικού και τελικού φωνήματος στις καρτέλες των ονομάτων των
παιδιών. Η νηπιαγωγός είχε φτιάξει μετακινούμενες καρτέλες με τα ονόματα των
παιδιών. Όταν κάθε παιδί ερχόταν το πρωί στο σχολείο, έβρισκε και έβγαζε το
όνομά του και το άφηνε μέσα σε ένα καλαθάκι. Μετά το πέρας των ελεύθερων
δραστηριοτήτων, η νηπιαγωγός καλούσε ένα – ένα τα παιδιά να βρουν την καρτέλα
με το όνομά τους, ανάμεσα στις άλλες, στο καλαθάκι και να την
επανατοποθετήσουν στο σημείο που ήταν στην αρχή, κάτω από τη φωτογραφία
τους. Όταν κάθε παιδί έβρισκε το όνομά του, το έδειχνε στα άλλα παιδιά, πριν το
βάλει στη θέση του και η νηπιαγωγός τότε, δείχνοντας ταυτόχρονα και το
αντίστοιχο γράμμα, ρωτούσε π.χ.: από ποια φωνούλα αρχίζει το όνομα της
Δέσποινας → /δ/, σε ποια φωνούλα τελειώνει το όνομα του Βασίλη → /i/;
• Συλλαβική απόδοση των ονομάτων των παιδιών που έλειπαν, π.χ. Ποιος λείπει
σήμερα; Η Κατερίνα → /ka/-/te/-/ri/-/na/.
• Σύγκριση των καρτελών των επιθέτων παιδιών που άρχιζαν με το ίδιο γράμμα.
Προσανατολισμός στον εντοπισμό του επόμενου γράμματος και, ταυτόχρονα,
φωνολογική του απόδοση προκειμένου να μπορεί να εντοπίζει το κάθε παιδί το
όνομά του, π.χ. [karajáni] – [kesáru], αρχίζουν και τα δύο με τη φωνούλα /k/, αλλά
μετά ακολουθεί άλλη φωνούλα για το καθένα, /a/ και /e/ αντιστοίχως.
• Όταν είχε αρχίσει να γίνεται πλέον ο παραπάνω διαχωρισμός, η νηπιαγωγός τους
έδωσε τα εξής παραδείγματα, προκειμένου να ξεχωρίζουν το επίθετό τους, όχι από
το δεύτερο φώνημα, αλλά από την πρώτη συλλαβή: /p/ - /a/ →/pa/, /k/ - /a/ →.
Τέλος, το επίπεδο της γλωσσικής ικανότητας στην ελληνική γλώσσα τόσο των
παιδιών, των οποίων οι γονείς κατάγονταν από την Ελλάδα, όσο κι εκείνων, των
οποίων οι γονείς κατάγονταν από άλλες χώρες, ήταν ικανοποιητικό.
Εργαλείο αξιολόγησης των επιδόσεων των παιδιών
Ως εργαλείο αξιολόγησης, χρησιμοποιήθηκαν οι ίδιες οι δοκιμασίες, οι οποίες
δόθηκαν στα παιδιά. Οι δοκιμασίες δόθηκαν μόνο μια φορά και ήταν παρόμοιες με
τις φωνολογικές δοκιμασίες, στις οποίες είχε εξασκηθεί το τμήμα του δείγματος των
παιδιών, που φοιτούσε σε νηπιαγωγείο σε χωριό της Ρόδου. Επιπλέον, δόθηκαν
δοκιμασίες που ερευνούσαν την αντίληψη της έλλειψης της γραφοφωνημικής
αντιστοιχίας της ελληνικής γλώσσας και της ύπαρξης αλλοφώνων. Οι δοκιμασίες
αυτές ήταν οι εξής:
-Δοκιμασίες κατάτμησης των λέξεων στα δομικά τους στοιχεία
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Στα παρακάτω ζευγάρια λέξεων ποια είναι η πιο μεγάλη λέξη; Τα παιδιά λένε
ρυθμικά, χτυπώντας παλαμάκια, τις συλλαβές κάθε λέξης, ενώ έπειτα τις λένε
προφορικώς, δείχνοντας για κάθε φωνούλα ένα δαχτυλάκι κάθε φορά, και τέλος
μετρούν τα δαχτυλάκια τους, για να δουν πόσες συλλαβές έχει η κάθε λέξη. (Δίνεται
το εξής παράδειγμα: [δeftéra] – [paraskeví], [δeftéra] ‘3 συλλαβές’ – [paraskeví] ‘4
συλλαβές’, άρα η λέξη [paraskeví] είναι μεγαλύτερη από τη λέξη [δeftéra]. Σημ.: Στο
ζευγάρι λέξεων [γatúlis] – [asprúlis] που δίνεται παρακάτω, τα παιδιά προβλέπεται
να εντοπίσουν τρεις συλλαβές και στις δύο λέξεις. Αφού γίνει αυτό, βλέπουν τις
αντίστοιχες λέξεις γραμμένες σε καρτέλες, μετρούν ένα – ένα τα γράμματα κάθε
λέξης και ανακαλύπτουν τη διαφορά: ότι δηλαδή έχουν τρία μέρη – συλλαβές και οι
δύο, αλλά ο [γatúlis] έχει οχτώ γράμματα, ενώ ο [asprúlis] έχει εννιά. Τα παιδιά
συνειδητοποιούν έτσι ότι δεν υπάρχει απόλυτη αντιστοιχία ανάμεσα στις φωνούλες
και στα γραφήματα, τη γραπτή τους δηλαδή απεικόνιση. Τα ζευγάρια λέξεων είναι
τα εξής: [míti] μύτη – [spurjíti] σπουργίτι, [treló] τρελό – [kaθaró] καθαρό, [pórta]
πόρτα – [paráθiro] παράθυρο, [γatúlis] γατούλης – [asprúlis] ασπρούλης.
Για τη διερεύνηση της ύπαρξης αλλοφώνων από τα νήπια χρησιμοποιήθηκε η εξής
δοκιμασία εντοπισμού φωνήματος και αλλοφώνων: Πού ακούς τη φωνούλα /γ/;
(Παράδειγμα: Πού ακούγεται η φωνούλα /γ/, στη λέξη [áloγο] άλογο ή στη λέξη
[neró] νερό;) Ακούς /γ/ στη λέξη [γáta] γάτα; Ακούς /γ/ στη λέξη [fotjá] φωτιά
(Αλλόφωνο); Άλλα παραδείγματα που δόθηκαν ήταν τα εξής: [kalamárja]
καλαμάρια, [kalá] καλά, [peδjá] παιδιά.
Τα παιδιά, εξετάστηκαν στις φωνολογικές δοκιμασίες, ως τάξη, και όχι το καθένα
ξεχωριστά. Αυτό έγινε, προκειμένου να νιώσουν άνετα και οικεία, ότι καλούνταν να
συμμετάσχουν σε ένα ακόμα παιχνίδι. Ο χώρος του νηπιαγωγείου, που επιλέχτηκε
για αυτόν το σκοπό, ήταν η γωνιά της συζήτησης. Η καταγραφή των απαντήσεων
των νηπίων γινόταν από τη νηπιαγωγό.
Η αξιολόγηση ήταν ποιοτική, μιας και η παρούσα έρευνα αποτελεί μια μελέτη
περίπτωσης. Έτσι, σημειώθηκαν και μελετήθηκαν οι απαντήσεις των παιδιών, όχι
με σκοπό τη βαθμολόγηση, αλλά την εξαγωγή κάποιων συμπερασμάτων, που
αφορούν τη γενική εικόνα που παρουσίαζαν. Η επιλογή του συγκεκριμένου
εργαλείου, έναντι κάποιου ποσοτικού έγινε, διότι έδινε τη δυνατότητα για την
εξέταση περισσότερων παραμέτρων και για τη διερεύνηση των απαντήσεων των
παιδιών, που δεν ανήκαν καθαρά στην κατηγορία της σωστής ή της λανθασμένης
απάντησης.
Συμπεράσματα
• Η δοκιμασία γραφοφωνημικής αντιστοιχίας δε δυσκόλεψε τα παιδιά.
• Τα παιδιά, που είχαν δεχτεί φωνολογική εξάσκηση, κατάφεραν να
ανταπεξέλθουν σε δύσκολες για το νοητικό τους επίπεδο ασκήσεις, όπως η
απαλοιφή φωνήματος, η εύρεση του μεσαίου φωνήματος – συλλαβής, η
αναγνώριση – ταύτισης συλλαβής.
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• Η διαδικασία της φωνημικής κατάτμησης φαίνεται, ότι δεν είναι εφικτή ακόμα
και για νήπια, που έχουν δεχτεί φωνολογική εξάσκηση.
• Η εύρεση του τελικού φωνήματος, ήταν ευκολότερη από εκείνη του αρχικού,
ακόμα και για τα παιδιά, που δεν είχαν δεχτεί κανενός είδους φωνολογική
εξάσκηση. Αυτό, έρχεται σε αντίθεση με τα περισσότερα ερευνητικά δεδομένα, που
υποστηρίζουν το αντίθετο.
• Τα παιδιά, που είχαν δεχτεί φωνολογική εξάσκηση, φάνηκε ότι μπόρεσαν να
περάσουν, σε ένα μεγάλο βαθμό, από το συλλαβικό επίπεδο στο φωνημικό.
• Η επίδραση του φύλου, φάνηκε να επηρεάζει τις επιδόσεις των νηπίων. Πιο
συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι τα κορίτσια είχαν καλύτερες επιδόσεις τους στο
σύνολο των φωνολογικών δοκιμασιών, έναντι των αγοριών.
• Ο παράγοντας ηλικία, φάνηκε να παίζει κάποιο ρόλο, καθότι τα μεγαλύτερα
παιδιά, που είχαν εξασκηθεί φωνολογικά, είχαν καλύτερες επιδόσεις έναντι των
μικρότερων.
• Τα μικρότερα παιδιά, που είχαν εξασκηθεί φωνολογικά, είχαν καλύτερες
επιδόσεις, έναντι των συνομιλήκων τους, που δεν είχαν λάβει καμιά φωνολογική
εξάσκηση.
• Λαμβάνοντας υπόψη τις επιδόσεις των νηπίων, που είχαν εξασκηθεί
φωνολογικά, διαπιστώνουμε ότι η φωνολογική επίγνωση μπορεί να διδαχτεί σε μη
αναγνώστες.
• Το κοινωνικοοικονομικό και το μορφωτικό επίπεδο των γονέων των νηπίων,
φαίνεται ότι επηρεάζει τις επιδόσεις τους στις δοκιμασίες φωνολογικής επίγνωσης.
Έτσι, η ομάδα των νηπίων, που οι γονείς τους είχαν λυκειακή μόρφωση, είχε πολύ
καλύτερες επιδόσεις, σε σχέση με την ομάδα των νηπίων, που οι γονείς τους είχαν
δημοτική μόρφωση.
• Τα νήπια, κυρίως, όσα είχαν εξασκηθεί φωνολογικά, αντεπεξήλθαν με πολύ
μεγαλύτερη ευκολία στις δοκιμασίες συλλαβικής επίγνωσης και λιγότερο στις
φωνημικές δοκιμασίες.
• Η γνώση των γραμμάτων, φάνηκε να επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τις επιδόσεις
των νηπίων στις δοκιμασίες φωνολογικής επίγνωσης. Πιο συγκεκριμένα, τα νήπια
που είχαν εξασκηθεί φωνολογικά, και τα οποία γνώριζαν αρκετά γράμματα, πάνω
από 10, φάνηκε ότι αντεπεξήλθαν με σχετικά μεγάλη ευκολία στο σύνολο των
φωνημικών δοκιμασιών, με εξαίρεση τις σημαντικότατες δυσκολίες που
αντιμετώπισαν στη φωνημική κυρίως κατάτμηση των λέξεων στα δομικά τους
στοιχεία. Αντιθέτως, τα παιδιά, που γνώριζαν λιγότερα γράμματα, φάνηκε να
δυσκολεύονται τόσο στις φωνημικές, όσο και στις συλλαβικές δοκιμασίες.
• Τα δίγλωσσα παιδιά, φάνηκε να δυσκολεύονται στις δοκιμασίες φωνολογικής
επίγνωσης, μόνο σε σχέση με την ηλικία τους, και με το αν είχαν εξασκηθεί
φωνολογικά ή όχι.
Προτάσεις για μελλοντικές έρευνες
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Τα πορίσματα της παρούσας έρευνας, δεν καλύπτουν, παρά μόνο, ένα πολύ μικρό
κενό, που υπάρχει στην ελληνική βιβλιογραφία. Μερικές από τις προτάσεις για
μελλοντικές έρευνες, θα μπορούσαν να είναι οι εξής:
• Να μελετηθεί η σχέση ανάμεσα στο βαθμό ανάπτυξης της φωνολογικής
επίγνωσης και της μετέπειτα αναγνωστικής ικανότητας των μονόγλωσσων και των
δίγλωσσων νηπίων, σε μακροχρόνιες έρευνες.
• Να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων, στο δυαδίκτυο, με δοκιμασίες
φωνολογικής επίγνωσης, δοκιμασμένες και σύμφωνες με τα επιστημονικά και
ερευνητικά δεδομένα, που θα είναι προσβάσιμες σε κάθε εκπαιδευτικό για χρήση
στην τάξη, ύστερα από την αναπροσαρμογή τους στο εκάστοτε επίπεδο των
παιδιών.
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Επιμόρφωση και επαγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών με
παιγνιώδεις δραστηριότητες και συνεργατική μάθηση
Σάρρας Σπυρίδων
Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης 1ης Περιφέρειας Φωκίδας
Sarras4@yahoo.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η επαγγελματική ανάπτυξη και κατάρτιση των εκπαιδευτικών στηρίζεται σε πολλά
και διαφορετικά επιμορφωτικά προγράμματα. Μια εναλλακτική πρόταση –
παρουσίαση είναι αυτή της υλοποίησης επιμορφωτικών προγραμμάτων έχοντας ως
εργαλείο τα ευφυή παιχνίδια και τη συνεργατική μάθηση. Τα προγράμματα αυτά
δεν έχουν εξελιχθεί στην Ελλάδα αλλά συνεχώς κερδίζουν έδαφος στο εξωτερικό με
θετικά αποτελέσματα. Ο λόγος για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών τα
τελευταία χρόνια αναζωπυρώνεται, καθώς συνδέεται με την αποτελεσματικότητα
του εκπαιδευτικού συστήματος.
Εισαγωγή - Προβληματική
Πραγματικότητα είναι το γεγονός πως η συνεχής κατάρτιση των εκπαιδευτικών και
η επιμόρφωση τους οφείλει να αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι της
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η εκπαίδευση δεν μπορεί να είναι στατική σε μια
συνεχώς μεταβαλλόμενη κοινωνία και οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να ανταπεξέλθουν
στις ανάγκες των μαθητών τους που αποτελούν τους αυριανούς πολίτες. Το
ερώτημα είναι το πώς θα γίνει αυτό; Οι εκπαιδευτικοί έχοντας μία θέση «κλειδί»
μεταξύ κοινωνίας – σχολείου, μεταξύ του σήμερα με το αύριο, βρίσκονται σε μία
δυσμενή πολλές φορές για τους ίδιους θέση στην οποία δυσκολεύονται να
προσαρμοστούν. Ας μην ξεχνάμε ότι η ευελιξία και η εγρήγορση αποτελούν
σημαντικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών, παρ’ όλα αυτά δεν παύουν να είναι
και οι ίδιοι ενήλικες, άνθρωποι, που χρειάζονται βοήθεια για να «σταθούν» σε όλες
αυτές τις εξελίξεις. Επαρκεί όμως μόνο η βοήθεια; Ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης
είναι αρκετό από μόνο του να «γεφυρώσει» αυτό το κενό;
Το κίνητρο είναι από τους σημαντικότερους παράγοντες και για τους ίδιους τους
εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν σε επιμορφωτικά προγράμματα και ακόμη
περισσότερο όταν ενισχύεται η επιστημονική γνώση των εκπαιδευτικών μέσα από
το παιχνίδι. Επίσης η πιο εποικοδομητική μορφή μάθησης είναι η βιωματική
μάθηση που βασίζεται στην αλληλεπίδραση, τη συνεργασία και την ανακάλυψη
μέσα από ένα πρόγραμμα που οι συμμετέχοντες συνεργάζονταν σε ομάδες.
Επομένως το ενδιαφέρον και το κίνητρο των εκπαιδευτικών εξασφαλίζεται ακόμη
περισσότερο εφόσον πρόκειται για μια δραστηριότητα που θα εμπλουτίσει την
διδακτική τους μεθοδολογία.
Επιμόρφωση-Επαγγελματική Κατάρτιση των Εκπαιδευτικών
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Οι εξελίξεις στην παιδαγωγική θεωρία και οι πολλές αλλαγές από τις Νέες
Τεχνολογίες που παρέχουν νέες δυνατότητες στη διδακτική πράξη και με τη σειρά
της η παγκοσμιοποίηση, δημιουργεί ένα διαφορετικό πλαίσιο λειτουργίας στο
εκπαιδευτικό γίγνεσθαι. Οι παραπάνω αλλαγές κάνουν επιτακτική την ανάγκη της
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις εξελιγμένες διδακτικές μεθόδους και στους
προβληματισμούς που αναδύονται. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών εντάσσεται
στο πλαίσιο της επαγγελματικής ανάπτυξης και στη δια βίου μάθηση των
εκπαιδευτικών. Κατά τον Day (1999), η περιοχή της επαγγελματικής ανάπτυξης των
εκπαιδευτικών είναι μια πολυσύνθετη περιοχή της δια βίου μάθησης, που δηλώνει
την ανάγκη να αναγνωρίζεται ότι: «οι σκέψεις και οι πράξεις των εκπαιδευτικών
είναι μία αλληλεπίδραση μεταξύ της ιστορίας της ζωής τους, της παρούσας φάσης
της ανάπτυξης τους, του περιβάλλοντος της τάξης, του σχολείου, και του ευρύτερου
κοινωνικού και πολιτικού πλαισίου στο οποίο εργάζονται».
Σε διεθνές επίπεδο, υπάρχει μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον για τη σχέση μεταξύ
της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών ως μέσου βελτίωσης της διδασκαλίας και της
μάθησης των μαθητών. Αυτό είναι προφανές από τον μεγάλο αριθμό ερευνών που
έχουν γίνει πάνω στο συγκεκριμένο θέμα (Huberman & Miles, 1984. Fullan, 1991 και
1993, Hall & Hord, 1987. Sprinthall, Reiman & Theis – Sprinthall, 1996. Ingvarson &
Coulter, 1987. Little, 1989. Joyce & Showers, 1995). Μέσα από τις έρευνες αυτές
προκύπτει το συμπέρασμα πως παρά τις προσπάθειες που γίνονται τα
προγράμματα επιμόρφωσης δεν είναι αποτελεσματικά. Ο Ingvarson (1988)
διαπίστωσε ότι όσοι παρακολουθούν μη αποτελεσματικά προγράμματα
επιμόρφωσης δυσφορούν για το χαμένο χρόνο και το κόστος.
Στην Ελλάδα η αξιολόγηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης δείχνει ότι λίγα από
αυτά είναι αποτελεσματικά (Τρούλης, 1982. Μαυρογιώργος, 1996. Μπουζάκης,
2000). Σταδιακά δημιουργείται μία αίσθηση ότι η βελτίωση αυτών των
προγραμμάτων θα πρέπει να αποσκοπεί στη σύνδεση της διαδικασίας της
επιμόρφωσης με το σχολικό περιβάλλον (Μαντάς, 2000). Η ανταπόκριση στις
κοινωνίες της γνώσης και της μάθησης σε όλη τη διάρκεια και σε κάθε χώρο της
ζωής διαμορφώνει έναν νέο ρόλο του εκπαιδευτικού. Χαρακτηριστικά του
εκπαιδευτικού είναι η επιδίωξη της ενεργού συμμετοχής του μαθητή στη
διαδικασία της μάθησης και η καλλιέργεια μεθοδολογικών δεξιοτήτων για την
αυτόνομη μάθηση, ώστε οι μαθητές να είναι ικανοί να ανταποκριθούν στα
περιβάλλοντα των συνεχών αλλαγών και της πολυμορφίας. Ο νέος αυτός ρόλος
θέτει ως βασική προτεραιότητα τη βελτίωση της κατάρτισης του εκπαιδευτικού, ο
οποίος αντιμετωπίζεται πλέον ως δια βίου εκπαιδευόμενος και στοχαζόμενος
επαγγελματίας (Schoen, 1983), ο οποίος εισέρχεται στο επάγγελμα με συγκεκριμένη
βασική γνώση και στη συνέχεια αποκτά νέα γνώση και εμπειρία βασισμένη στην
προϋπάρχουσα (Cochran Smyth & Lytle, 2001, Lieberman, 1994). Όταν λοιπόν
κάνουμε λόγο για βελτίωση της κατάρτισης το εκπαιδευτικού μιλάμε για την έννοια
της επιμόρφωσης. Ο ορισμός της συγκεκριμένης έννοιας δεν φαίνεται να είναι
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εύκολη υπόθεση. Μια πρώτη, απλή, προσέγγιση του όρου μέσα από τα λεξικά,
ορίζει την επιμόρφωση ως «περαιτέρω μόρφωση, ως παροχή πρόσθετων γνώσεων
και επιπλέον ως παροχή πρόσθετης επαγγελματικής κατάρτισης» (Μπαμπινιώτης,
2002, σ. 653, Πάπυρος, 1996, σ. 420).
Με βάση τις επισημάνσεις που έχουν γίνει κατά καιρούς στην έννοια της
επιμόρφωσης καταλαβαίνουμε πως πρόκειται για μία πολυδιάσπαση έννοια της
οποίας η σημασία φαίνεται να σχετίζεται με άλλες επιμέρους έννοιες. Η
επιμόρφωση λοιπόν θα λέγαμε ότι προϋποθέτει τη βασική εκπαίδευση και μπορεί
να νοηθεί ως συμπλήρωσή της. Νοείται και ως βελτίωση, ανανέωση και
αντικατάσταση των περιεχομένων της βασικής εκπαίδευσης. Πρόκειται για μία
συνεχής και επαναλαμβανόμενη διαδικασία, θεσμοθετημένη και μη. Αναφέρεται
στην επαγγελματική σταδιοδρομία των εκπαιδευτικών και εξέλιξη. Τέλος στοχεύει
στη διαρκή ενημέρωση και υποστήριξη της επαγγελματικής και ατομικής ανάπτυξης
του εκπαιδευτικού προσωπικού (Χατζηπαναγιώτου, 2001, σσ. 23-27). Στο πλαίσιο
αυτό το σχήμα «αρχική εκπαίδευση, ένταξη στο επάγγελμα και επιμόρφωση» δεν
θεωρείται πλέον αποτελεσματικό και γι' αυτό η αντίληψη της «επαγγελματικής
ανάπτυξης» κυριαρχεί στις προσεγγίσεις της «επιμόρφωσης». Ο όρος
«επαγγελματική ανάπτυξη» του εκπαιδευτικού αφορά στην ανάπτυξη που
επιτυγχάνει ένας εκπαιδευτικός, ως αποτέλεσμα αυξανόμενης εμπειρίας και συνεχούς και συστηματικής εξέτασης της διδασκαλίας του (Glatthorn, 1995).
Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών θεωρείται πως δρα συμπληρωματικά ως προς
την βασική εκπαίδευση καθώς η τελευταία κρίνεται ως ανεπαρκής όσον αφορά
στην προετοιμασία του εκπαιδευτικού. Επιπλέον εμπλουτίζει την βασική
εκπαίδευση έτσι ώστε ο εκπαιδευτικός να εφοδιάζεται με τις απαραίτητες γνώσεις
και δεξιότητες που απαιτούνται για την άσκηση του εκπαιδευτικού του έργου
(Ξωχέλλης, 1991, σ.84-90).
Σχετικά τώρα με την αναγκαιότητα της συνεχούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών
και τις επιμορφωτικές ανάγκες των δασκάλων οφείλουμε να διευκρινίσουμε τον
όρο «ανάγκη» ως έννοια. Η ανάγκη, λοιπόν, είναι μια σύνθετη έννοια τις οποίας η
σημασία προσδιορίζεται κάθε φορά σε σχέση με το κοινωνικό-οικονομικό και
επιστημονικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται και ερμηνεύεται (Χατζηπαναγιώτου,
2001). Οι ανάγκες υποδηλώνουν την ύπαρξη στόχων και επομένως μια επιθυμητή
«τελική κατάσταση» για τη διδακτική πράξη. Σημειώνεται ότι μεταξύ των αναγκών
που έχουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί ως άτομα και της «ισχύος» αυτών (των θεσμών
ή των ατόμων) που προσδιορίζουν τις ανάγκες των εκπαιδευτικών, υπάρχει η
πιθανότητα της σύγκρουσης. Έτσι οι ανάγκες μπορεί να είναι αντιφατικές ή και
συγκρουσιακές μεταξύ τους, γιατί ακριβώς αναπτύσσονται σε πολλά επίπεδα
(Βεργίδης, 1999).
Η επιμόρφωση συνδέεται με την ανανέωση του εκπαιδευτικού συστήματος και
αποτελεί μια μορφή εγγύησης για τη διαρκή βελτίωση του και τη σύνδεσή του με
τις εξελίξεις στις επιστήμες και με τις επιστήμες της εκπαίδευσης.
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Έτσι λοιπόν με όσα προαναφέραμε θα μπορούσαμε να πούμε πως ως επιμόρφωση
ορίζεται το σύνολο των μέτρων και των δραστηριοτήτων που εφαρμόζονται με
σκοπό τη βελτίωση και την ανάπτυξη των ακαδημαϊκών ή πρακτικών και
προσωπικών ή επαγγελματικών γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων και
ενδιαφερόντων των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της θητείας τους.
Το 1985 στον υπ’ αριθμόν 1566 νόμο (30-9-1985, ΦΕΚ 167Α) περιλαμβάνεται το
Άρθρο 28, το οποίο αναφέρεται στους σκοπούς και τις μορφές της επιμόρφωσης.
Το άρθρο 28 διακρίνει την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε εισαγωγική, ετήσια
και περιοδική.
Ενδιαφέρον είναι να εξετάσουμε τι συμβαίνει στην εκπαιδευτική πραγματικότητα
όταν τα προγράμματα επιμόρφωσης απουσιάζουν.
«Τα συνηθισμένα συμπτώματα αποτυχίας στο εκπαιδευτικό μας έργο, (π.χ.
αδιαφορία όχι μικρού ποσοστού μαθητών σε κάθε τάξη, ασυνεννοησία,
συγκρούσεις δασκάλων-μαθητών, φαινόμενα έλλειψης σεβασμού από μέρους
αρκετών μαθητών, χαμηλό επίπεδο γνώσεων κ.α.), έχουν βέβαια ποικίλες αιτίες,
δεν είναι όμως άσχετα με κάποια δυσλειτουργικότητα του ρόλου μας. Κουβαλώντας
μέσα μας εσωτερικευμένα βιώματα μιας στρεβλής παιδείας που πήραμε στα
μαθητικά μας χρόνια και χωρίς επιστημονική και ψυχοπαιδαγωγική κατάρτιση και
διδακτική μεθοδολογία, λειτουργούμε τις περισσότερες φορές στη βάση του
αυτοσχεδιασμού και του εμπειρισμού..» (Ε.Λ.Μ.Ε Λέσβου, 1988, σ. 760).
Φαίνεται ότι οι προπτυχιακές σπουδές δεν επαρκούν στην αποτελεσματική άσκηση
αυτού του τόσο σύνθετου ρόλου, δεδομένου ότι οι λεγόμενες «καθηγητικές»
σχολές υπολείπονται σε αυτού του είδους την προετοιμασία: «Όπως έχουν σήμερα
οι σπουδές στη χώρα μας, το πιο σημαντικό πρόβλημα για το διδακτικό προσωπικό
της Μέσης Εκπαίδευσης είναι η έλλειψη κάθε προετοιμασίας του στη διδακτική
μεθοδολογία…» (Σακκάς, 1988, σ. 765). Η απόκτηση ενός πτυχίου δεν φαίνεται να
είναι επαρκής προϋπόθεση επιτυχίας του εκπαιδευτικού μέσα στην τάξη: «Ο
εκπαιδευτικός τις περισσότερες φορές φτάνει στη σχολική πράξη χωρίς την
αναγκαία εμπειρία, εφοδιασμένος με μια κατάρτιση που αποκτήθηκε μακριά και
έξω από το σχολείο. Αυτό που ονομάζουμε βασική μόρφωση είναι στην
πραγματικότητα μια μόρφωση προκαταρκτική, προεπαγγελματική» (Μαυροειδής,
Τύπας, 2001, σ. 148).
Τα επιμορφωτικά προγράμματα έχουν διάφορες μορφές, ειδικότερα αυτά που
απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς, χαρακτηρίζονται από μια ποικιλομορφία που
οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει μία και ενιαία αντίληψη για τον οργανωτικόδιοικητικό χαρακτήρα και το περιεχόμενό τους, αλλά επιπλέον δεν υπάρχει ένα και
μοναδικό πρότυπο εκπαιδευτικού. Υπάρχουν πολλές κατατάξεις ανάλογα με το
είδος, την ποιότητα ή το περιεχόμενο των προγραμμάτων αυτών. Τα προγράμματα
επιμόρφωσης εκπαιδευτικών διακρίνονται σε:
• Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς
• Επιμορφωτικά προγράμματα μέσης και μακράς διάρκειας
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• Ταχύρρυθμα και μικρής διάρκειας επιμορφωτικά προγράμματα
• Εκπαιδευτικά προγράμματα για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναβάθμιση
εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης – εξομοίωση:
• Ενδοσχολική Επιμόρφωση
• Πανεπιστημιακή Επιμόρφωση
• Αυτοεπιμόρφωση
• Εξ Αποστάσεως
• Επιμόρφωση στελεχών «διοίκησης της εκπαίδευσης»
Βασικές παιδαγωγικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν κάθε επιμορφωτική
προσπάθεια είναι: η διερευνητική μάθηση και η εργασία σε ομάδες (συνεργατική
μάθηση),η αρχή του συνδυασμού, της οργάνωσης και των πολλαπλών θεωρήσεων,
η αρχή της αντιμετώπισης και επίλυσης προβλημάτων, η σφαιρική προσέγγιση και
το κοινωνικό πεδίο αναφοράς των γνώσεων, η αρχή της εκμετάλλευσης του λάθους,
η ανάδειξη γνωστικών συγκρούσεων και οι πολλαπλές αναπαραστάσεις.
Ουσιαστικός στόχος κάθε προγράμματος επιμόρφωσης ή ανάπτυξης των
εκπαιδευτικών είναι η αλλαγή και η βελτίωση της εκπαιδευτικής πράξης. Η αλλαγή
απαιτεί χρόνο, υποστήριξη, προσπάθεια, εφόσον αποτελεί περισσότερο µια
διαδικασία και όχι ένα στιγμιαίο γεγονός, είναι κοινωνικά σύνθετη (Fullan, 1982 &
1991.Υφαντή, 2000) και προϋποθέτει τον καθοριστικό ρόλο των εκπαιδευτικών,
αφού εξαρτάται και από το τι κάνουν και τι σκέφτονται γύρω από αυτή.
Ο σχεδιασµός και η εφαρµογή των επιµορφωτικών πολιτικών πετυχαίνουν, όταν
επιτρέπουν την εξισορρόπηση µεταξύ µαθησιακών και αναπτυξιακών εµπειριών, οι
οποίες µπορούν να εστιάζονται στις προσωπικές ανάγκες, αξίες, γνώσεις και
δεξιότητες των εκπαιδευτικών, στις µακροπρόθεσµες επαγγελµατικές τους ανάγκες
ως µελών µιας µαθησιακής κοινότητας επαγγελµατιών καθώς και στις ανάγκες τους
ως εργαζοµένων σε ένα συγκεκριµένο σχολικό χώρο.
Στην Ελλάδα, στις εκάστοτε ρυθµίσεις για την επαγγελµατική ανάπτυξη των
εκπαιδευτικών, εντοπίζονται πρακτικές, που συγκλίνουν και στηρίζουν τις ανωτέρω
διαπιστώσεις, ενώ συγχρόνως οι αποφάσεις πολλές φορές αποκαλύπτονται
συγκυριακές και συµπτωµατικές (Παπαναούµ, 2004).Έτσι, από τα ∆ιδασκαλεία και
τις ΣΕΛΜΕ, που λειτούργησαν κατά το γραφειοκρατικό-σχολικό τρόπο, σε ό,τι
αφορά στη διοίκηση, στις µορφές εργασίας και στο σύστηµα αξιολόγησης του
έργου των εκπαιδευτικών (Ξωχέλλης, 2005) έως τα ΠΕΚ, µε την άµεση εξάρτησή
τους από την κεντρική διοίκηση και τον έντονο γραφειοκρατικό συγκεντρωτισµό
που τα διέκρινε (Βεργίδης, 1993 & 1995), παρά τη θεσµοθέτησή τους ως
αυτοδύναµων και ευέλικτων µηχανισµών επιµόρφωσης, το θεσµικό πλαίσιο των
επιµορφωτικών προγραµµάτων λειτούργησε χωρίς την απαιτούµενη διερεύνηση
των επαγγελµατικών αναγκών των ελλήνων εκπαιδευτικών.
Η αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των επιµορφωτικών σχηµάτων ήταν
ανύπαρκτη, συχνά υιοθετούνταν πρότυπα από άλλες χώρες µε διαφορετική
εκπαιδευτική κουλτούρα και ιστορία (Χατζηπαναγιώτου, 2001), ενώ ο ρόλος των
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εκπαιδευτικών ως αυτόνοµων και υπεύθυνων επαγγελµατιών υποβαθµίστηκε
αισθητά και η σχολική εργασία περιορίστηκε στην ικανοποίηση προκαθορισµένων
στόχων επιδόσεων, χωρίς ουσιαστική δυνατότητα συνδιαµόρφωσης ή αλλαγής του
πλαισίου υλοποίησης των εκπαιδευτικών πρακτικών (MacGilchrist, 2003. Sachs,
2003. Υφαντή, 2004). Ταυτόχρονα, παρά την επικράτηση πολλών νέων, ευέλικτων
µορφών επιµόρφωσης, ευρείας ή περιορισµένης εµβέλειας, κυρίως από τα µέσα
της δεκαετίας του 1990 και εξής, τα επιµορφωτικά προγράµµατα επαγγελµατικής
ανάπτυξης των εκπαιδευτικών αδυνατούν να συµβάλουν σε µια αποτελεσµατική
και ουσιαστική επιµορφωτική αλλαγή, που να είναι συµβατή τόσο µε τις νέες
επιταγές και προκλήσεις της εποχής µας όσο και µε τις προσπάθειες βελτίωσης της
εκπαίδευσης.
Γενικότερα, θα µπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι οι νέες διοικητικές δοµές στην
Ελλάδα, αλλά και διεθνώς (Day, 2003) λειτουργούν περισσότερο προς την αντίθετη
κατεύθυνση από αυτή της ενίσχυσης των εκπαιδευτικών και φαίνεται πως το
σύνολο των αναπτυξιακών τους αναγκών δεν µπορούν να ικανοποιηθούν µόνο
µέσα σε θεσµικά πλαίσια, αφού η ανάπτυξη είναι συχνά απρόβλεπτη, σύνθετη και
εξαρτώµενη από το προσωπικό και επαγγελµατικό ιστορικό, την προθυµία, τις
ικανότητες και τις κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν.
Επίσης άλλα προβλήματα που συναντώνται στα επιμορφωτικά προγράμματα των
δασκάλων έχουν να κάνουν με τις διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ τους. Πολλά
εμπόδια στη μάθηση των ενηλίκων προέρχονται από τις επικοινωνιακές σχέσεις
που αναπτύσσονται μεταξύ του εκπαιδευτή και των εκπαιδευόμενων. Πολλές φορές
υπάρχει αδυναμία του εκπαιδευτή να επικοινωνήσει αποτελεσματικά με τους
εκπαιδευόμενους γεγονός που αρκετές φορές υποθάλπει την μείωση της διάθεσης
των εκπαιδευόμενων να επικοινωνήσουν και μεταξύ τους.
Η μοναδική μέθοδος που συνήθως χρησιμοποιείται στις επιμορφωτικές διαδικασίες
είναι η μέθοδος της διάλεξης – εισήγησης του θέματος από τον επιμορφωτή σε
συνδυασμό με απαντήσεις σε διευκρινιστικές ερωτήσεις που γίνονται από του
συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς. Δεν καλλιεργείται η συνεργασία, η ενεργητική
συμμετοχή, δεν κινητοποιείται η σκέψη και το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων. Όλα
όσα προαναφέραμε είναι σημαντικά προβλήματα που καθιστούν τα επιμορφωτικά
προγράμματα μη αποτελεσματικά, που δεν βοηθούν στην αφομοίωση των
γνώσεων, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, δεν αυξάνουν την επιστημονική γνώση και δεν
δίνουν στους εκπαιδευτικούς τα απαραίτητα εφόδια μεθοδολογίας και διδακτικής.
Τέλος, η υποχρεωτικότητα της συμμετοχής στα επιμορφωτικά προγράμματα
δημιουργεί εξ αρχής αρνητική στάση απέναντι σ’ αυτά, ανεξάρτητα των άλλων
χαρακτηριστικών τους.
Συνεργατική μάθηση
Η εκπαίδευση, που σαν βασικό της στόχο έχει την κοινωνικοποίηση δε μπορούσε
να αγνοήσει αυτή την ανάγκη της Συνεργατικής Μάθησης. Έτσι, η αξιοποίηση των
πλεονεκτημάτων που προσφέρει η συνεργασία, οδήγησε στην υιοθέτηση της
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Συνεργατικής Μάθησης σαν μιας νέας διδακτικής προσέγγισης. Παρόλο ότι τα
τελευταία χρόνια δίδεται πολλή έμφαση στη χρήση αυτής της μεθόδου, η
Συνεργατική Μάθηση δεν είναι κάτι το καινούργιο στην εκπαίδευση. Τα θεμέλια της
βρίσκονται, σύμφωνα με τον Slavin (1995), πίσω στις αρχές του 17ου αιώνα. Στις
αρχές του 20ου αιώνα δόθηκε νέα ώθηση από τον αμερικανό John Dewey, ο
οποίος θεωρεί την αγωγή μια “ακατάπαυστη αλληλεπίδραση ανάμεσα σ΄ ένα άτομο
και τ΄αντικείμενα ή άλλα άτομα” (Κανάκης, 1987, σ. 36). Υποστήριζε επίσης, πως
για να μάθουν οι άνθρωποι να συνεργάζονται πρέπει να βιώσουν τη συνεργατική
διαδικασία μέσα στο σχολείο.
Συνεργατική Μάθηση είναι ένα σύστημα μεθόδων μάθησης, στο οποίο οι
συμμετέχοντες εργάζονται με αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση μέσα σε μικρές
ανομοιογενείς ομάδες για την επίτευξη κοινών στόχων.
Από τους πιο πάνω ορισμούς προκύπτουν και τα συστατικά στοιχεία της
Συνεργατικής Μάθησης. Τα οποία είναι:
• Μαθησιακό έργο – Πρόβλημα για λύση,
• Μικρές ομάδες (2 – 5 μέλη)
• Ανομοιογένεια στη σύνθεση των ομάδων
• Ίσες ευκαιρίες για επιτυχία
• Αλληλεπίδραση , Αλληλεξάρτηση
• Συνεργατικές δεξιότητες, Προσωπική ευθύνη, Συλλογική ευθύνη
Η λέξη – κλειδί που διαφοροποιεί τη Συνεργατική Μάθηση από την παραδοσιακή
ομαδική ή ομαδοκεντρική διδασκαλία είναι η έννοια της αλληλεξάρτησης.
Αλληλεξάρτηση υπάρχει όταν η ομάδα για να ολοκληρώσει το έργο της χρειάζεται
τη συμβολή του κάθε μέλους και αντίστροφα, η επιτυχία του κάθε μέλους
εξαρτάται από τη συμβολή των υπόλοιπων μελών της ομάδας. Η αλληλεξάρτηση
μπορεί να εξασφαλιστεί με διάφορους τρόπους, όπως:
• Κοινοί στόχοι,
• Κοινές αμοιβές,
• Κατανομή ρόλων,
• Καταμερισμός έργου,
• Αλληλεξάρτηση πηγών
Οι Κουτσελίνη και Θεοφιλίδης (1998) αναφέρουν ότι κατά τη συνεργατική μάθηση
αναπτύσσονται παράλληλα και αποτελεσματικά ο ακαδημαϊκός, ο συναισθηματικός
και ο συμμετοχικός τομέας. Όσο αφορά την ακαδημαϊκή επίδοση, αναφέρουν ότι
διευρύνεται ο ορίζοντας σκέψης του κάθε μέλους μέσα από την αντιπαράθεση
ιδεών στα πλαίσια της ομάδας. Η ανάπτυξη της διαδικασίας μάθησης στην ομάδα
γίνεται με μεθοδικότητα, έτσι που το άτομο να έχει το μεγαλύτερο χρόνο
ενεργητικής συμμετοχής. Παράλληλα, ενεργοποιούνται όλοι οι συμμετέχοντες,
συνεξετάζοντας διάφορα θέματα, ενώ εξηγώντας ο ένας στον άλλο τον τρόπο
σκέψης του.
Παιχνίδι και Εκπαίδευση
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Το παιχνίδι ανέκαθεν συνδέθηκε με την εκπαίδευση ως θεμελιώδες παιδαγωγικό
μέγεθος στη μάθηση και ανάπτυξη κυρίως των παιδιών μέσα από το έργο
σπουδαίων παιδαγωγών, όπως ο Jacques Rousseau, o John Dewey, η Maria
Montessori, o Friedrich Froebel, η Margaret MacMillan και ο Rundolf Steiner.
Το ενδιαφέρον συνεχίζεται αμείωτο μέχρι τις μέρες μας από πολλούς ερευνητές,
παιδαγωγούς και συντάκτες αναλυτικών προγραμμάτων οι οποίοι εστιάζουν τις
μελέτες τους στη θέση του παιχνιδιού στα σύγχρονα προγράμματα σχολικής
εκπαίδευσης. Kαι αυτό γιατί η θέση του στο αναλυτικό πρόγραμμα αναδύει μια
προβληματική γύρω από το ρόλο, το σκοπό, την αξία του, καθώς και τη σχέση του
με τη μάθηση και διδασκαλία (Fennimore, & Vold, 1992; VanHoom, Nourot, &
Alward, 1999).
Τα ερωτήματα αφορούν τόσο στη θεωρία όσο και την πράξη. Ένα από τα
δυσκολότερα προβλήματα με το παιχνίδι είναι η δυσκολία των εκπαιδευτικών να
κατανοήσουν τη θεωρία του παιχνιδιού και να παράσχουν ένα υψηλής ποιότητας
παιχνίδι, προκειμένου να πετύχουν ένα υψηλής ποιότητας πρόγραμμα. Ιδιαίτερη
δυσκολία εντοπίζεται στην ανάπτυξη μιας παιδαγωγικής του παιχνιδιού (Wood,
2004) η οποία θα επιβεβαιώνει το ρόλο του εκπαιδευτικού στο σχεδιασμό, την
υποστήριξη και προέκταση της μάθησης και ανάπτυξης του παιδιού μέσα από το
παιχνίδι.
Το παιχνίδι αποτελεί έναν ολιστικό μηχανισμό μάθησης αφού ως δραστηριότητα:
• ενσωματώνει γνωστικά, συναισθηματικά και κοινωνικά ερεθίσματα.
• παρέχει το νόημα για την πρόσληψη νέων συνδέσεων και σχέσεων μεταξύ ιδεών,
εμπειριών, ικανοτήτων και γνώσεων.
• διευκολύνει τη μάθηση εκθέτοντας το άτομο σε νέες εμπειρίες, δραστηριότητες
και ιδέες.
• επιτρέπει στους συμμετέχοντες να δομούν νοήματα από τις εμπειρίες τους
Το παιχνίδι, κατά κοινή ομολογία, είναι μια δραστηριότητα ευχαρίστησης η οποία,
όμως, έχει μεγάλη κοινωνική, πολιτιστική και παιδαγωγική σημασία. Τα τελευταία
χρόνια αναπτύχθηκε ένας ιδιαίτερος κλάδος της παιδαγωγικής, γνωστή ως
«παιδαγωγική του παιχνιδιού». Η παιδαγωγική του παιχνιδιού προτείνει το παιχνίδι
ως μέσο αγωγής και ως μέθοδο διδασκαλίας. Ως μέσο αγωγής, το παιδί εξελίσσεται
γνωστικά μέσω της ενασχόλησης τους με το παιχνίδι. Ως μέθοδος διδασκαλίας, το
παιχνίδι προτείνεται ως μέθοδος για τις οργανωμένες διαδικασίες μάθησης
(Πανατζής, 2004).
Η ελευθερία, η αυτοδιάθεση, η άνεση χρόνου, μακριά από την καταπίεση, τους
εξαναγκασμούς, τις υποχρεώσεις και τα πρέπει, στυλώνεται η παιδαγωγική του
παιχνιδιού (Πανταζής, 2004). Η Κοσσυβάκη (2003) δίνοντας τον ορισμό της
παιγνιώδους διδασκαλίας, διατυπώνει πως «το παιχνίδι μπορεί να θεωρηθεί μέσο,
μέθοδος αλλά και μοντέλο διδασκαλίας, καθώς μπορεί να ενσωματωθεί ως μέσο
διδασκαλίας, μπορεί να αποτελέσει το περιεχόμενο και τον στόχο της διδακτικής και
μαθησιακής διαδικασίας και τέλος μπορεί η διεξαγωγή ενός μαθήματος να γίνει
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σύμφωνα με τους κανόνες ενός παιχνιδιού».
Εύλογα, λοιπόν, δημιουργείται το ερώτημα, «γιατί δεν χρησιμοποιούμε παιχνίδια
στην εκπαίδευση;», o Ζυγουρίτσας (2008) έρχεται να επισημάνει η δυσκολία να
εντοπιστούν παιχνίδια τα οποία να είναι ικανά να καλύψουν τα θέματα της
διδακτέας ύλης, τη χαμηλή ανοχή του περιβάλλοντος απέναντι στα παιχνίδια, μιας
και τα παιχνίδια, συνήθως, εκλαμβάνονται ως μια μη σοβαρή δραστηριότητα, ενώ
δεν είναι λίγοι και οι διδάσκοντες που φοβούνται ότι με αυτόν τον τρόπο δεν θα
μπορέσουν να επιτύχουν τους διδακτικούς τους στόχους.
Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια οφείλουν να ικανοποιούν τρείς βασικές προϋποθέσεις,
α) να έχουν εκπαιδευτικούς που αξίζουν τον κόπο, β) να είναι διασκεδαστικά και γ)
οι στόχοι του παιχνιδιού να ενδυναμώνουν τους σκοπούς της μάθησης (Alessi &
Trollip, 2005).
Ευφυή Παιχνίδια – Serious Play
Μια ιδιαίτερη κατηγορία παιχνιδιών είναι τα παιχνίδια για ενηλίκους γνωστά ως
Serious play ή ευφυή παιχνίδια. Τα ευφυή παιχνίδια ως μέθοδος περιγράφονται ως
«μια πρακτική διαδικασία που συμβάλει στην οικοδόμηση της εμπιστοσύνης, τη
δέσμευση και τη διορατικότητα». Έρευνες που έχουν γίνει δείχνουν πως βοηθούν
στην «εκμάθηση του κόσμου και των δυνατοτήτων του βαθύτερα και πιο
ουσιαστικά». Οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν δεξιότητες για αποτελεσματικότερη
επικοινωνία, ασκούν τη φαντασία τους και τείνουν να προσεγγίζουν το έργο τους με
περισσότερη εμπιστοσύνη Όπως υπογραμμίζεται σχετικά με το Lego Serious play,
το παιχνίδι των ενηλίκων δεν ταυτίζεται με το παιχνίδι των παιδιών. Όταν οι
ενήλικες παίζουν, φέρνουν στο παιχνίδι την δική τους ταυτότητα. Το παιχνίδι των
ενηλίκων συνήθως πραγματοποιείται με ένα συγκεκριμένο στόχο που έχουν εξ’
αρχής όλοι οι συμμετέχοντες στο μυαλό τους, σε αντίθεση με τα παιδιά των οποίων
οι στόχοι είναι λιγότερο συνειδητοί.
Έχουν αναγνωρισθεί τέσσερεις διαφορετικοί στόχοι του ενήλικου παιχνιδιού, οι
οποίοι είναι σχετικοί με το Lego Serious play στο οποίο αναφερόμαστε. Αρχικά, ο
πρώτος στόχος είναι η δημιουργία κοινωνικών δεσμών, ο δεύτερος είναι η έκφραση
των συναισθημάτων, ο τρίτος στόχος αφορά τη γνωστική ανάπτυξη και ο τέταρτος
στόχος είναι ο εποικοδομητικός ανταγωνισμός.
Το κίνητρο του παιχνιδιού είναι κυρίως συναισθηματικό (Fein 1987, Vygotsky,
1978). Οι αναπαραστάσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται στο παιχνίδι είναι στη
πραγματικότητα αναπαραστάσεις συναισθηματικής νοημοσύνης του κάθε παίκτη. Η
διαδικασία του παιχνιδιού έχει τέτοια μορφή η οποία βοηθά κατά κάποιο τρόπο
«θεραπευτικά» τους συμμετέχοντες μιας και παρέχει ένα φυσικό σκηνικό όπου ο
καθένας μπορεί να εκφράζεται, να διατυπώνει τις ιδέες τους και να συζητά με τα
άλλα άτομα της ομάδας του, κάτι το οποίο πολλές φορές του στερεί η
πραγματικότητα. Τα ευφυή παιχνίδια παρέχουν ένα δομημένο χώρο εντός του
οποίου παρέχονται ευκαιρίες για προβληματισμό, συνεργασία και κριτική ανάλυση.
Παρέχουν τη δυνατότητα για βιωματική έκφραση καθώς επίσης βοηθούν τους
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συμμετέχοντες να δουν οικείες εμπειρίες και καταστάσεις με νέο τρόπο. Η κοινή
χρήση των «σοβαρών παιχνιδιών» δημιουργεί ευκαιρίες για ανταλλαγή γνώσης
που μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη ευαισθητοποίησης πολύπλοκων θεμάτων.
Το κλειδί της διαφοράς μεταξύ ενός Serious Play και του απλού παιχνιδιού έγκειται
στην «κρητική σκέψη» (Thomas, 1994).
Οι βασικές λειτουργίες που διαφοροποιούν το Serious Play από το απλό παιχνίδι,
σχετίζονται με το γεγονός ότι πρόκειται για μία μεθοδολογική διαδικασία, η οποία
παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον για την εξάσκηση των δεξιοτήτων και ωθεί τους
συμμετέχοντες να πειραματιστούν με νέες ιδέες ή ταυτότητες. Επιπρόσθετα μπορεί
να ενισχύσει την φαντασία και την δημιουργική σκέψη, να προάγει τη γνώση και να
ενισχύει τη συμμετοχή και την αλληλεπίδραση.
Συζήτηση - Συμπεράσματα
Η έρευνα υποστηρίζει πως μόνο οι θεωρητικές γνώσεις δεν επαρκούν για μία
αποτελεσματική διδασκαλία και πως τα παιχνίδια στην εκπαίδευση ενηλίκων
μπορούν να τους εισάγουν σε νέες εμπειρίες και να τους βοηθήσουν να
αντιμετωπίσουν διάφορα οργανωτικά και κανονιστικά προβλήματα που
προκύπτουν κατά την επιμόρφωση τους. Η μελέτη καταλήγει πως τα serious games
σε επαγγελματικά πλαίσια μπορούν να υποστηρίξουν αποτελεσματικά την
ανάπτυξη των ειδικών γνώσεων, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων, σε ένα
περιβάλλον που είναι απεγκλωβισμένο από οργανωτικούς περιορισμούς. Η λήψη
ρόλων, η συνεργασία, η ανταλλαγή απόψεων, η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών,
η θέσπιση ενός συγκεκριμένου στόχου, η ανταγωνιστικότητα, η περιέργεια και η
δημιουργικότητα αποτελούν ορισμένους χαρακτηρισμούς που απέδωσαν οι
εκπαιδευτικοί οι οποίοι συμμετείχαν σε δραστηριότητες με όλα τα χαρακτηριστικά
γνωρίσματα των ευφυών παιχνιδιών όπως αναφέρθηκε από το σύνολο των
εκπαιδευτικών.Ενδιαφέρον παρουσίασαν και οι απόψεις των εκπαιδευτικών
σχετικά με την πεποίθηση τους πως η συνεργατική μάθηση η οποία απαιτείται για
την διεκπεραίωση του επιδιωκόμενου στόχου ενός ευφυούς παιχνιδιού, μπορεί να
συμβάλει στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών, την ενδυνάμωση της
σχολικής κουλτούρας και τη σύσφιξης των μεταξύ τους σχέσεων.
Σε αυτή τη κατεύθυνση θέλουμε η παρούσα εργασία να αποτελέσει την αρχή για
μια πιο ενδιαφέρουσα προσέγγιση της γνώσης και να αποτελέσει πρόταση για
μελλοντικές επεκτάσεις και εφαρμογές παρόμοιων επιμορφωτικών προγραμμάτων
σε διάφορες εκπαιδευτικές βαθμίδες με τη δημιουργία δραστηριοτήτων που θα
εισάγουνε νέες τεχνολογίες και πρωτότυπες ιδέες στην εκπαιδευτική πράξη.
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Διδακτική μεθοδολογία και αποτελεσματική διδασκαλία. – Ανίχνευση
στοιχείων της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας στις τρεις βαθμίδες της
εκπαίδευσης.
Σεραφείμ Ευαγγελία
Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. Έβρου
serafim.evag@gmail.com
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η δημόσια εκπαίδευση δέχεται διαρκώς κριτική για μειωμένη αποτελεσματικότητα
αν και η εκπαιδευτική έρευνα προχωρά και τα δεδομένα της παρατήρησης στην
τάξη αναδεικνύουν τις ανεπάρκειες του συστήματος. Οι λόγοι θα μπορούσε να είναι
πολλοί, αλλά η παρούσα εργασία εστιάζει στην Διαφοροποιημένη Διδασκαλία, ως
αναγκαιότητα στο διαφοροποιημένο εκπαιδευτικό περιβάλλον των σημερινών
κοινωνικών και μονόδρομος για την αύξηση της αποτελεσματικότητας της
εκπαίδευσης. Οι αρχές και η φιλοσοφία της δε, αναδεικνύουν και τον τρόπο
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, έτσι ώστε βιωματικά να ενστερνιστούν τις αρχές
και την διαδικασία της, που η έρευνά μας αποδεικνύει ότι ελάχιστα και
περιστασιακά ανιχνεύονται στην εκπαιδευτική πραγματικότητα και των τριών
βαθμίδων εκπαίδευσης.
Εισαγωγή - Προβληματική
Έχει γραφεί ότι χρόνια πριν, υπήρχε η προσδοκία ότι οι έρευνες πάνω στη διδακτέα
ύλη και την διδασκαλία, θα είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός μοντέλου που
θα ήταν το καλύτερο για όλα τα είδη εκπαιδευτικών στόχων.- Κάτι τέτοιο όμως δεν
ισχύει και φυσικά οι σχετικές έρευνες δεν κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα, που
θα ήταν «βολικό» για τους εκπαιδευτικούς-. Αντιθέτως, βέλτιστη θεωρείται η
διδασκαλία που αποτελείται από ένα ρεπερτόριο μοντέλων που είναι πολύ καλά
για κάποιους ειδικούς στόχους, αλλά πρέπει να συνδυάζονται για τη δημιουργία
ενός αναλυτικού προγράμματος πραγματικά ανώτερου επιπέδου (Bruce J.2004,
σ.xv) Επιπλέον, στο χώρο της Παιδαγωγικής, η έρευνα συνεχίζεται και
αναπτύσσονται νέα μοντέλα, ενώ βελτιώνονται τα υπάρχοντα, αναπτύσσονται
συνδυαστικά μοντέλα με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας, ενώ
σημαντικός θεωρείται και ο ρόλος των τεχνολογιών της πληροφορίας και
επικοινωνίας, που υπερδιπλασιάζουν το εκπαιδευτικό υλικό και τις εκπαιδευτικές
δυνατότητες. Ωστόσο, η εκπαίδευση δέχεται ισχυρή κριτική, καθώς το 1/3 των
μαθητών δεν μαθαίνει να διαβάζει και να γράφει σωστά. Ως λόγος θεωρείται το
γεγονός ότι τα σύγχρονα μοντέλα διδασκαλίας είναι άγνωστα σε πολλούς
εκπαιδευτικούς και συνεπώς δεν αξιοποιούνται (όπ.π.xvi).
Στο βιβλίο του Seymour Sarason με τον εμβληματικό τίτλο The predictable failure of
educational reform: Can we change course before it’s too late? (Sarason,1990)
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διαβάζουμε ότι «τα παιδιά ζητούν έναν διαφορετικό τρόπο μάθησης, μιλούν για την
αποτυχία του μονολιθικού τρόπου μάθησης, όπου όλοι οι μαθητές ασχολούνται με
την ίδια δραστηριότητα, στο ίδιο χρόνο, ανεξάρτητα από τις μαθησιακές ανάγκες
του καθενός», ενώ ο ίδιος ο ερευνητής, προέβλεψε από το 1965 ότι οι
μεταρρυθμίσεις στο σχολείο θα αποτυγχάνουν και επιβεβαιώθηκε, καθώς πίστευε
ότι οι μεταρρυθμίσεις οφείλουν να είναι θεμελιώδεις και ότι η προετοιμασία των
δασκάλων αποτελεί σωστό πεδίο για το ξεκίνημα της μεταρρύθμισης.
Διότι για να αρθεί ο μονολιθικός τρόπος διδασκαλίας και να ληφθούν υπόψη οι
μαθησιακές ανάγκες και άλλες διαφορές, ανάμεσα στους μαθητές, ως σημείο
εκκίνησης για τον δάσκαλο, θα πρέπει να γίνει αποδεκτό το γεγονός της
διαφοροποίησης των μαθητών στους ρυθμούς μάθησης, στην δυνατότητα
αντίληψης της πολυπλοκότητας, στα ενδιαφέροντα, στο ρυθμό ανάπτυξης
(Tomlinson,2010σ.σ.8-9). Στις αίθουσες που εφαρμόζεται διαφοροποίηση της
εργασίας, οι εκπαιδευτικοί δίνουν ευκαιρίες σε κάθε μαθητή να εμβαθύνει στη
μάθηση, ο ανταγωνισμός έχει για τον καθένα εστίαση στην προσωπική πορεία και
όχι στους άλλους, η διδασκαλία εξατομικεύεται και η αποτελεσματικότητα
αυξάνεται. (όπ.π.σ.9) Φυσικά εγείρονται ερωτήματα για το πώς θα εφαρμοστεί η
Διαφοροποιημένη Διδασκαλία (στο εξής Δ.Δ.) και η απάντηση είναι ότι βασίζεται
στην κοινή λογική και η εφαρμογή της μπορεί να ξεκινήσει από την αναφορά και
μελέτη παραδειγμάτων.(όπ.π.σ10). Σε αυτά φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που την
εφαρμόζουν, εργάζονται μεθοδικά, χρησιμοποιούν ευέλικτα το χρόνο, αξιοποιούν
διάφορες εκπαιδευτικές στρατηγικές, γίνονται συνεργάτες με το μαθητή,
τροποποιούν το περιβάλλον της μάθησης, αποδέχονται ότι οι μαθητές τους έχουν
ομοιότητες αλλά και ουσιαστικές διαφορές.
Θεωρίες και έρευνες συνηγορούν στην αναγκαιότητα της Δ.Δ. Ενδεικτικά
αναφέρουμε τις θέσεις του Ρώσου ψυχολόγου Lev Vygotsky ότι η ετοιμότητα κάθε
παιδιού διαφέρει, καθώς το παιδί μέχρις ενός σημείου είναι σε θέση να
λειτουργήσει εντελώς ανεξάρτητα για να κατανοήσει μια δεξιότητα ή μία έννοια,
ενώ ο εκπαιδευτικός παρεμβαίνει στηρίζοντας το παιδί για να προχωρήσει στην
επόμενη βαθμίδα, στην λεγόμενη «ζώνη εγγύτατης ανάπτυξης». Αν ο βαθμός
πολυπλοκότητας μιας εργασίας είναι πέραν της εγγύτατης ζώνης ανάπτυξης, το
παιδί απογοητεύεται και δεν μπορεί να προχωρήσει, ούτε με τη βοήθεια του
εκπαιδευτικού. Δια της αυξανόμενης κατανόησης της ψυχολογίας και του
εγκεφάλου, τώρα γνωρίζουμε ότι τα άτομα μαθαίνουν καλλίτερα όταν βρίσκονται
σε περιεχόμενα που παρέχουν μέτρια πρόκληση. Δηλαδή, όταν μια εργασία είναι
πολύ δύσκολη για τον μαθητή, ο μαθητής αισθάνεται να απειλείται και παραιτείται
για να μην αποτύχει, δεν επιμένει να λύσει το πρόβλημα. (Howard (1994) και Jensen
(1998) στο Tomlinson,2014,σ.35) ενώ τα ενδιαφέροντα του μαθητή, είναι το
άνοιγμα της πόρτας για μάθηση, που σε σύνδεση με τα κίνητρα μπορεί να γίνει
ένας ακαταμάχητος παράγοντας μάθησης. Άλλες έρευνες έχουν συνδέσει την
ποιότητα της διδασκαλίας με την απόδοση των μαθητών στην ανάγνωση και τα
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μαθηματικά ιδιαίτερα όταν έχουν ακραία μαθητικά προφίλ (Sammons Pam and
all,2008p15), ενώ θετικό σχολικό κλίμα, συνεργασία με γονείς και
επαγγελματισμός δασκάλων (Sammons Pam and all,2008p13), δείκτες στους
οποίους επιδρά η Δ.Δ., είναι παράμετροι της αποτελεσματικής διδασκαλίας.
Στην κατανόηση της έννοιας της Δ.Δ. συνεισφέρουν τόσο η Ψυχολογία και η μελέτη
λειτουργίας του εγκεφάλου, όσο και η συστηματική παρατήρηση στην τάξη. Ο
H.Gardner (1991,1993,1997) προσδιόρισε το πολυδιάστατο χαρακτήρα της
νοημοσύνης αναφέροντας οκτώ τύπους της, ενώ και άλλοι ερευνητές αναφέρθηκαν
σε είδη νοημοσύνης, για να μας οδηγήσουν στο συμπέρασμα ότι σκεφτόμαστε,
μαθαίνουμε και δημιουργούμε με διαφορετικούς τρόπους και η ανάπτυξη των
δυνατοτήτων μας επηρεάζεται από την αντιστοιχία αυτού που μαθαίνουμε με τον
τρόπο με τον οποίο μαθαίνουμε μέσω των ιδιαίτερων τύπων νοημοσύνης μας.
(Tomlinson,όπ.π.σ.35) Επιπλέον, κοινωνικοί- περιβαντολλογικοί παράγοντες
επιδρούν στην απόκτηση εμπειριών, ενώ κοινωνικοί παράγοντες, όπως η εμπλοκή
του μαθητή στη διδασκαλία, η εργασία σε ομάδες, η σύνδεση της γνώσης με τη ζωή
και άλλοι, επηρεάζουν την μάθηση (Βοσνιάδου, 2001). Το σχολείο θα πρέπει να
συμπληρώσει τα ελλείμματα και να εξαλείψει τις ανισότητες και αυτό θα πρέπει να
αποτελεί το στόχο, όπου η Δ.Δ. βοηθά.
Η Διαφοροποιημένη Διδασκαλία, έχοντας ως στόχο την αύξηση της
αποτελεσματικότητας του σημερινού σχολείου, έρχεται να αναθεωρήσει τον
παραδοσιακό
διδασκαλικό
ρόλο,
αναζητώντας
την
αύξηση
της
αποτελεσματικότητας του ίδιου του εκπαιδευτικού με τροποποίηση αναλυτικών
προγραμμάτων, διδακτικών μεθόδων, διδακτικών αποτελεσμάτων και
μαθησιακών περιβαλλόντων. (Ναtional Research Council: 1999,σ3 και 262) Και πιο
συγκεκριμένα: α) στο περιεχόμενο αναλυτικών προγραμμάτων, καθορίζοντας «τι
χρειάζεται να μάθει ο μαθητής» και άρα λαμβάνοντας υπόψη τα διάφορα
μαθησιακά προφίλ και πολιτισμικά υπόβαθρα β) στην διδασκαλία, απαντώντας με
επαγγελματισμό στην ερώτηση «ποιες δραστηριότητες θα βοηθήσουν τον μαθητή
να κατανοήσει την πληροφορία» γ) στα προϊόντα μάθησης, με εργασίες
διαβαθμισμένης δυσκολίας και εύστοχη διαχείριση του μαθητικού δυναμικού της
τάξης του, επιδρά στα προκείμενα και δημιουργεί συνθήκες επιτυχίας για κάθε
μαθητή και τέλος δ) στο σχολικό κλίμα και περιβάλλον, καθώς νιώθει την τάξη του,
βιώνει τις ανάγκες της και δημιουργεί προκλήσεις στο περιβάλλον της τάξης/του
σχολείου, δίνοντας την δυνατότητα εργασίας σε περιβάλλον που περιορίζει την
διάσπαση προσοχής και αντανακλά στα διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα
(Σκοταράς όπ.π.:8 και 9) υιοθετώντας προσωπικά μοντέλα διδασκαλίας, τα οποία
μπορούν να οδηγήσουν το μαθητή σε μια μεγαλύτερη διανοητική και
συναισθηματική υγεία αναπτύσσοντας αυτοπεποίθηση και μια ρεαλιστική αίσθηση
του εαυτού του, αλλά και ενσυναισθηματικές αντιδράσεις απέναντι στους άλλους
(Bruce Joyce and and al., 2004,σ.265)
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Η παρούσα εργασία, μετά την σύντομη προσέγγιση της έννοιας της
Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (έκτοτε Δ.Δ.), εστιάζει στο ρόλο του δασκάλου
γενικά σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης, μέσα από τα αποτελέσματα που προέκυψαν
από διερεύνηση μικρής κλίμακας, των απόψεων ενός τμήματος φοιτητών της
ΑΣΠΑΙΤΕ Σαππών, το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, στο εαρινό εξάμηνο και αφότου
η έννοια της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας είχε αποτελέσει αντικείμενο
μαθήματος.
Η ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Υπόθεση εργασίας ήταν ότι οι πρακτικές της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας δεν
έχουν εισχωρήσει στις τρεις βαθμίδες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.
Η Δ.Δ. αποτέλεσε αντικείμενο μαθήματος, οπότε μέσω ερωτηματολογίου
διερευνήθηκε κατά πόσο παράμετροί της και χαρακτηριστικά της, ανιχνεύονται από
τους φοιτητές στις εμπειρίες τους στις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης, τις οποίες
έχουν ολοκληρώσει. Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου διατυπώθηκαν έτσι ώστε
κάθε ερώτημα να παραπέμπει σε στοιχείο της Δ.Δ., όπως είχε αναφερθεί στο
μάθημα. Στο εξής κάθε χαρακτηριστικό που ενσωματώθηκε σε ερώτημα του
ερωτηματολογίου και του οποίου την ύπαρξη διερευνά το ερωτηματολόγιο, θα
αναφέρεται ως «κριτήριο».
Συνοπτικά στο μάθημα αναφερθήκαμε στα δεδομένα, που υπαγορεύουν την Δ.Δ.,
όπως: η γενικευμένα υπαρκτή διαφορετικότητα των σχολικών τάξεων παγκοσμίως
(σε επίπεδα δυνατοτήτων, προβλημάτων, πολιτισμών, ενδιαφερόντων, μαθησιακών
στυλ, ειδών νοημοσύνης, κινήτρων κλπ), η τάση αντιμετώπισης του ετερόκλητου
αυτού συνόλου ως ομοιογενές, η αναποτελεσματικότητα αυτής της επιλογής, η
πρόταση της εναλλαγής διδακτικών πρακτικών στη βάση των μαθητικών αναγκών
και η συνακόλουθη αύξηση της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας σε αυτή την
περίπτωση, ο τρόπος της εφαρμογής της διαφοροποίησης με διερεύνηση αναγκών
και ιδιαιτεροτήτων και η συνεκτίμησή τους στον σχηματισμό ομάδων, στην επιλογή
δραστηριοτήτων και εργασιών. Αμέσως μετά το μάθημα, δόθηκαν μερικά
παραδείγματα Δ.Δ. στην τάξη (όσον αφορά την διαφοροποίηση σε περιεχόμενο
διδασκαλίας μαθήματος σε ολιγοθέσιο σχολείο απομακρυσμένου χωριού και
αστικού, στην διαφοροποίηση όσον αφορά την σύνταξη ενός διαγωνίσματος σε
τάξη ιδιωτικού σχολείου και σε σχολείο αστικό με σημαντικό ποσοστό μειονοτικού
μαθητικού πληθυσμού). Τα παραδείγματα επιλέχθηκαν σκόπιμα, έτσι ώστε να είναι
σαφής η ανάγκη εφαρμογής της Δ.Δ. και στη συνέχεια κατατέθηκαν οι απόψεις των
τριών φοιτητών που ανήκαν στην μειονότητα της Δ.Θράκης και ενώ είχαν
παρακολουθήσει δίγλωσσο Δημοτικό Σχολείο, συνέχισαν σε ελληνικό Γυμνάσιο και
Λύκειο, οπότε κατόρθωσαν να φτάσουν σε επίπεδο τέτοιο, που να μην
υπολείπονται των υπολοίπων συμφοιτητών τους και κάποτε να είναι και πιο
μπροστά. Στην ερώτηση «πού αποδίδουν την επιτυχή πορεία τους», απάντησαν ότι
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ακριβώς αυτά που υπαγορεύει η Δ.Δ., κάποιοι «φωτισμένοι» εκπαιδευτικοί τα
εφάρμοσαν και τα κατανόησαν.
Οι διαπιστώσεις αυτές αποτέλεσαν και την ενδεδειγμένη πορεία της «εκ των
υστέρων έρευνας», στην οποία καλούσαμε τους φοιτητές, καθώς α)είχαν πλέον
κατανοήσει τι σημαίνει Δ.Δ. β)με τις προσωπικές ιστορίες των συμφοιτητών τους,
είχαν πλέον έτοιμη την πορεία σκέψης που έπρεπε να ακολουθήσουν ως μοντέλο
έρευνας προς άμεση εφαρμογή και τέλος γ) έχοντας συνδέσει το αίτιο ( Δ.Δ) με το
αιτιατό (πρόοδος του μαθητή) ήξεραν τι αναζητούσαν στις εμπειρίες τους για να το
καταγράψουν στο ερωτηματολόγιο (Coehen L.-Manion L.,1997, σ.σ.205,206), το
οποίο παρατίθεται παρακάτω, ως συγκεντρωτικός πίνακας αποτελεσμάτων, καθώς
έχουν αναγραφεί τα αποτελέσματα της έρευνας επεξεργασμένα.
Έχοντας οι φοιτητές προσεγγίσει με ενάργεια, το επιθυμητό για κάθε μαθητή,
διδασκαλικό προφίλ και το σημείο στόχο της δικής τους πορείας ως μελλοντικών
εκπαιδευτικών, κλήθηκαν να διερευνήσουν στις πλούσιες εμπειρίες τους, στοιχείακριτήρια της Δ.Δ. σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και να
αποτυπώσουν/αξιολογήσουν -περισσότερο ως γενική αίσθηση- με κλίμακα από το
1-100, την ύπαρξη του κάθε στοιχείου στις εμπειρίες αυτές. Αν π.χ.η Ταυτότητα
Παιδαγωγού αναγνωρίζεται στους δασκάλους τους στην Π.Ε., τοποθετώντας τον
βαθμό 60, αυτό σήμαινε ότι το 60% των δασκάλων τους είχαν το χαρακτηριστικό
αυτό. Στη συνέχεια, προστέθηκαν όλα τα ποσά, προέκυψε το άθροισμα ποσών
κάθε κριτηρίου ανά βαθμίδα εκπαίδευσης (αριθμός (1) στα δεδομένα του
ερωτηματολογίου/πίνακα), διαιρέθηκε με το 3000 (το μέγιστο που θα μπορούσε να
συγκεντρώσει ένα κριτήριο, από δείγμα 30 ατόμωνΧ100) για να αναχθεί η
βαθμολογία του κριτηρίου επί τοις %, για διευκόλυνση συγκρίσεων και σχολιασμού
(αριθμός (2) στο ερωτηματολόγιο-πίνακα αποτελεσμάτων). Επίσης, αθροίστηκαν τα
ποσά κάθε κριτηρίου σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και με αναγωγή επί τοις %
και πάλι, είχαμε την βαθμολογία κάθε βαθμίδας στο συγκεκριμένο κριτήριο,
(αριθμός (3) στον πίνακα), που δείχνει πώς αξιολογούνται οι 3 βαθμίδες
εκπαίδευσης στο κριτήριο αυτό.
Τέλος, γνωρίζοντας την φόρτιση που επακολουθεί τις μνημονικές ανακλήσεις
κυρίως επί των μαθητικών εμπειριών (Κεν Ρόμπινσον,2006) δινόταν δια του
ερωτηματολογίου διέξοδος στην φόρτιση αυτή και βάθος στον απαιτούμενο
αναστοχασμό, προβαλλόταν το προφίλ του δασκάλου- ερευνητή των ίδιων των
μαθητών, που είναι και ζητούμενο της Δ.Δ., που μελετά διαρκώς τις αντιδράσεις
των μαθητών του για να προσαρμόσει την διδασκαλία του (Joyce B.2009,σ10) και
να προκαλέσει την κεκτημένη γνώση στην επιφάνεια ( διαδικασία που καθιστούσε
τη Δ.Δ. γνωστικό αντικείμενο και αντικείμενο θεωρητικής επεξεργασίας(ΕΚΚΕ, σ5),
ώστε οι φοιτητές -αφού διατρέξουν την «γραμμή σφάλματος» στον εκπαιδευτικό
ρόλο, μέσα από τις εμπειρίες τους-, να αναδομήσουν τυχόν παρανοήσεις και λάθη,
ενσωματώνοντας και καλλιεργώντας νέες ικανότητες σε μια κονστρουκτιβιστική
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προσωπική διαδρομή (Joyce B.2009,σσ12-13) και σε ένα «διερευνητικό μοντέλο
μάθησης»(Joyce B.2009, σ121).
Η διαδικασία αυτή και η σχετική φόρτιση, δεσμεύτηκαν και στις ανοιχτές ερωτήσεις
του ερωτηματολογίου, όπου οι φοιτητές κλήθηκαν να αναφέρουν περιστατικά που
επιβεβαιώνουν την ύπαρξη ή απουσία πρακτικών Δ.Δ. στις τρεις βαθμίδες
εκπαίδευσης.
Τα αποτελέσματα περάστηκαν στο excel και προέκυψαν τα αποτελέσματα του
πίνακα, (ως πίνακας χρησιμοποιήθηκε για πρακτικούς λόγους η φόρμα του
ερωτηματολογίου), ενώ αναλύθηκαν και στο SPSS. Οι αφηγήσεις των περιστατικών
επεξεργάστηκαν ως «προσωπικές καταγραφές», ως «ημερολόγια», καθώς
κατατάχθηκαν τα θέματα και μελετήθηκε η συχνότητα εμφάνισής τους και η
σφοδρότητα στο ύφος της αφήγησης (Bell Judith, 1999,σ.σ.164,165).
Η μεθοδολογία αναδεικνύει την πολλαπλή πρωτοτυπία της παρούσας έρευνας, που
προβάλλουμε και ως μοντέλο προς εφαρμογή σε κάθε πλαίσιο επιμόρφωσης
ενηλίκων, καθώς ξεκινά από την κατανόηση μιας έννοιας η οποία στη συνέχεια
ανιχνεύεται προς επίγνωση, στο σώμα των εμπειριών των ενηλίκων. Το προφίλ του
δείγματος, -ενήλικες με υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα- αποτελεί εγγύηση της
διαδικασίας λόγω πλούτου εμπειριών, κατανόηση και εξοικείωση με την ερευνητική
διαδικασία και την υπόρρητη προβολή προτύπου εκπαιδευτικού – ερευνητή. Τα
διερευνούμενα κριτήρια ήταν το παιδαγωγικό τακτ, ο σεβασμός της
προσωπικότητας, των κλίσεων, των δυσκολιών, των μαθητικών ενδιαφερόντων, η
καλλιέργεια της ομαδικότητας, η τροποποίηση του περιβάλλοντος και της
διδασκαλίας ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών κλπ
Το δείγμα μας ήταν ένα μόνο τμήμα της ΑΣΠΑΙΤΕ, διότι μόνο εκεί διδάχθηκε από το
ίδιο πρόσωπο η έννοια της Δ.Δ.. Οι φοιτητές που απαρτίζουν το δείγμα
διασπείρονται σε πολλές σχολές, οπότε και ομαδοποιήσαμε τις σχολές με βάση την
κατεύθυνση. Έτσι είχαμε 49% θεωρητικής κατεύθυνσης, 29% Θετικής και 22%
τεχνολογικής- θετικής. Ως προς τον τόπο γέννησης και διαμονής, η πλειοψηφία ήταν
στην Β.Ελλάδα, ενώ υπήρχαν φοιτητές από την μειονοτική εκπαίδευση. Κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 η εισαγωγή τους έγινε με κλήρωση, άρα αποτελούσαν
τυχαίο δείγμα αποφοίτων μη καθηγητικών σχολών και τα τμήματα είχαν
σχηματιστεί τυχαία, στοιχείο που μας οδηγεί στην υπόθεση, ότι σε ενδεχόμενη
επέκταση της έρευνας και στα άλλα τμήματα, θα είχαμε ενδυνάμωση των
αποτελεσμάτων που ήδη πήραμε, τα οποία λόγω του περιορισμένου δείγματος
εκλαμβάνονται ως ισχυρές τάσεις, που είναι πολύ πιθανόν να παρέμεναν αυτούσιες
και σε δειγματοληψία τυχαία, σε μεγαλύτερο δείγμα αποφοίτων Πανεπιστημίων.
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Από τους 30 φοιτητές που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο, οι 23 συμπλήρωσαν
το όνομά τους, 14 ήταν απόφοιτοι ΑΕΙ και 16 ΤΕΙ, 9 είχαν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
και 21 όχι.
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Το σύνολο των δεδομένων
ερωτηματολόγιο της έρευνας.

2

3

4

5
6

στον

Όνομα (προαιρετικά)

37%

Σχολή Αποφοίτησης

AEI 31%, TEI 15%, 2% κενό

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό

Md 15% ,

ΑΠΟΨΕΙΣ – ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ
ΑΡΧΩΝ
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

1

παρουσιάζονται

Αν αποδίδατε την
ταυτότητα του
Παιδαγωγού, σε ποιας
βαθμίδας εκπαίδευσης
εκπαιδευτικούς θα το
κάνατε;
Θεωρείτε ότι έγιναν
κατανοητές από τους
δασκάλους σας σε
κάθε βαθμίδα
εκπ/σης, οι ιδιαίτερες
κλίσεις σας
/δυσκολίες/ στοιχεία
της προσωπικότητάς
σας;
Υπήρχαν συμφοιτητές/
συμμαθητές σας με
ιδιαίτερα προβλήματα;
Θεωρείτε ότι αυτά
αντιμετωπίστηκαν με
παιδαγωγικό τακτ από
τους εκπαιδευτικούς.
Αναφορά ενός
παραδείγματος.
Τροποποιήθηκε
κάποτε το σχολικό
περιβάλλον, ώστε να
ανταποκρίνεται
καλλίτερα στις
ανάγκες των μαθητών;
Υπήρχε εναλλαγή
στους τρόπους
διδασκαλίας;
Υπήρχαν
δραστηριότητες που
ενεργοποιούσαν τους
μαθητές; (Να τους
έδιναν λόγο, να

παρακάτω

πίνακα-

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ σύνολα
- ΛΥΚΕΙΟ
1) Άθροισμα 2) %στο ερώτημα η βαθμίδα 3) % η βαθμίδα
στο ερώτημα
1) 1975
1)1440
1)1004
4419 ή
2) 65,8%
2)48%
2) 33,46
49,1%
3) 44,69%
3)32,59%
3)22,72

1)1860
2) 62%
3)44,93%

1)1425
2)47,5%
3)34,43%

1)854,5
2) 28,48%
3)20,64

4139,5 ή
46%

1)950
2)31,67%
3)37,33%

1)925
2) 30,83%
3)36,35%

1)670
2)22,33%
3)26,33%

2545 ή
28,27%

1)1020
2)36%
3)42,3%

1) 825
2) 27,5%
3)34,22%

1)566
2)18,86%
3)23,48

2411 ή
26,78%

1) 1080
2) 36%
3) 38,05

1)770
2)25,66%
3)27,13%
1)1000
2)33,33%
3)29,72

1)988
2)32,93%
3)34,81%
1)1215
2)40,5%
3)36,1%

2838
ή31,53%

1)1150
2)38,33%
3)34,18%
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7

8

9

10

11
12

13

ενίσχυαν
πρωτοβουλίες τους, να
τους σέβονταν)
Υπήρχαν
δραστηριότητες που
συνδέονταν με τα
ενδιαφέροντά σας και
σας δημιουργούσαν
κίνητρο για μάθηση;
Στηρίχτηκε η
ομαδικότητα –
συνεργασία μεταξύ
των μαθητών,
οργανωμένα, με
συγκεκριμένες
δραστηριότητες;
Υπήρχαν εργασίεςδραστηριότητες που
σας ικανοποιούσαν και
σας προκαλούσαν
τόσο ώστε να σας
απορροφούν σε
σημείο που να χάνετε
την αίσθηση του
χρόνου;
Γινόταν συζήτηση
μαθητών- φοιτητών
για θέματα
επικαιρότητας ή
προσωπικών
ενδιαφερόντων των
μαθητών- φοιτητών;
Εισπράττατε σεβασμό
της προσωπικότητάς /
αξιοπρέπειά σας;
Θυμάστε ένα
περιστατικό που να
αποδεικνύει το
ενδιαφέρον ή την
αγάπη ενός
εκπαιδευτικού για
εσάς;
Θυμάστε περιστατικό
που το θεωρείτε το
χειρότερο στις
σχολικές σας
αναμνήσεις, που
συνέβη είτε σε εσάς
είτε σε άλλο μαθητή;

1)1015
2)33,83%
3)27,7%

1)1118
2) 37,26%
3)30,52%

1)1530
2) 51%
3)41,77

3663 ή
40,7%

1)955
2)31,83%
3)29,8%

1)790
2)26,33
3)24,65

1)1460
2)48,66
3)45,55

3205 ή
35,61%

1)1075
2)35,83%
3)29,36%

1)916
2)30,53
3)26,22%

1)1670
2) 55,66%
3)45,62%

3661 ή
40,67

1)880
2)29,33%
3)24,09%

1)1080
2)36%
3)29,56%

1) 1693
2)56,43%
3)46,35%

3653 ή
40,58%

1)1725
2)57,5%
3)31,56%
1)1190
2)34,14%
3)39,66%

1)1605
2)53,5%
3)29,37%
1)1220
2)40,66%
3)35%

1)2135
2)71,16%
3)39,07%
1)1076
2)35,86%
3)30,87%

5465 ή
60,72%

1)1170
2)39%
3)42,39%

1)1085
2)36,16%
3)39,31%

1)505
2)16,83%
3)18,3%

1170 ή
13%
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Από 5-16

συνολα

1)14875

1)13114

1)14861,5

13705 ή
45,07%

12029 ή
36,45%

14356 ή 43,5%

Σχολιασμός – Συμπεράσματα
Στα παραπάνω αποτελέσματα, υπογραμμίζουμε ότι κατά 44,69% είχαν «αυτότητα
του Παιδαγωγού»(ερ.1) οι δάσκαλοι της Π.Ε. των φοιτητών του δείγματος και επί
του συνόλου για τις τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης η Π.Ε. συγκεντρώνει το 65,83%.
Στην Π.Ε. «έγιναν κατανοητές οι ιδιαίτερες κλίσεις ή δυσκολίες»(ερ.2) κατά 62%
και για το 44,93% του συνόλου των εμπειριών για τις τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης.
Ενώ η Προσωπικότητα έγινε σεβαστή (ερ.11) κατά 57,5% και η Π.Ε. αποτέλεσε το
34,14% του συνόλου των βαθμών που συγκέντρωσαν οι τρεις βαθμίδες
εκπαίδευσης. Στις κυριότερες παραμέτρους της Δ.Δ. «Τροποποίησης του σχολικού
περιβάλλοντος»(ερ.4) και στην «Εναλλαγή τρόπων διδασκαλίας» (ερ.5)., η Π.Ε.
προηγείται αισθητά από τις άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης, δεσμεύοντας το 34% από
τις τρεις βαθμίδες κατά 42,3% και το κατά 36% υπήρχε εναλλαγή τρόπων διδ/λίας
του 38,05% από όλες τις βαθμίδες. Τα ποσοστά είναι πολύ κάτω από το 50% επί της
ουσίας, γεγονός αποθαρρυντικό για τις βασικές παραμέτρους της Δ.Δ. αλλά και της
αποτελεσματικής διδασκαλίας.
Έχει επισημανθεί ότι ο μαθητής, «ζητά από τον δάσκαλό του να ενδιαφέρεται γι’
αυτόν (ερ.2), να του παρέχει υποστήριξη(ερ.12), ασφάλεια, αναγκαίες γνώσεις για
εξασφάλιση και συνέχιση της ανάπτυξής του» (Postic,1995,σ.256) προφυλάσσοντας
και την αυτονομία του με στάσεις που δείχνουν σεβασμό. Αυτό το παιδαγωγικό
προφίλ ο μαθητής είναι σε θέση να το κατανοήσει, ως «απαιτούμενη ή
αναμενόμενη συμπεριφορά …μέσα σε ένα σύστημα σχέσεων»( Postic,1995,σ.105)
Επιπλέον, ο πραγματικός ρόλος το δασκάλου είναι να προτείνει στους μαθητές του
σταθερά σημεία αναφοράς, για τη διαμόρφωση της συμπεριφοράς τους, και να
τους προσφέρει ένα ευρύ φάσμα συμπεριφορών για να μπορούν να επιλέγουν
εκείνη που τους προσιδιάζει. Δηλαδή, για να επιδρά στο μαθητή η μορφωτική
πράξη, είναι ανάγκη να εξασφαλίζει την συγκατάθεσή του και να είναι
προσανατολισμένη στους τελικούς σκοπούς της αγωγής, βοηθώντας τον να
κατακτήσει την αυτονομία του και να υιοθετήσει κριτική στάση (όπ.π.σ36). Αν τα
ποσοστά που δόθηκαν από τους φοιτητές στην έρευνά μας, αποτελούν μια
αμφισβήτηση της διαδικασίας της μορφωτικής σχέσης που βίωσαν με τους
«δασκάλους» κάθε βαθμίδας, για να αλλάξει αυτή η σχέση, θα πρέπει να
επεξεργαστούμε με σχέδιο, το σύνολο των μετεχόντων σε αυτή και με αποδοχή ότι
μέσα στην μορφωτική σχέση εξελίσσεται ο παιδαγωγός και ο μαθητής
αλληλεπιδρώντας. Ο μαθητής προχωρά με την αποδοχή και ο δάσκαλος με την
αναζήτηση της αυτόμόρφωσής του (όπ.π.σ.19). Όταν αυτό γίνει κατανοητό, θα
έχουμε και βελτίωση της εκπαίδευσης.
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Όσον αφορά τα ποσοστά που κρίνουν την Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στο κριτήριο
της «Παιδαγωγικής Ταυτότητας»(ερ.1), -που θα μπορούσε να αποτελέσει και την
περιληπτική έννοια για τα υπόλοιπα κριτήρια, καθώς η ύπαρξή του μπορεί να
θεωρηθεί αναγκαία και ικανή συνθήκη εμφάνισης των υπολοίπων,- της αποδίδεται
το 48% των εμπειριών του 32,59% του συνόλου και στις τρεις βαθμίδες. Ενώ η Δ.Ε.
καταλαμβάνει το 34,43% του συνόλου των εμπειριών «κατανόησης κλίσεων και
εμπειριών» και για τις τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης, και αυτό έγινε με βαθμό 47 (με
άριστα το 100). (ερ.2). Ενθαρρυντικό είναι ότι η «Προσωπικότητα» έγινε σεβαστή
(ερ.11) κατά 53,5% από το μικρό όμως ποσοστό του 29,37% του συνόλου των
εμπειριών. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δάσκαλοι σέβονταν την προσωπικότητα των
φοιτητών τους, το έκαναν με συνέπεια που έδωσε το συγκεκριμένο ποσοστό.
φοιτητές είχαν την τύχη να έχουν «Δασκάλους» -με Δ κεφαλαίο- στην Δ.Ε. και αυτό
μπορεί να ειπωθεί και για το κριτήριο 12 όπου έμπρακτα, εκδηλώθηκε με στάση
σωστή, σε συγκεκριμένο περιστατικό, το ενδιαφέρον εκπαιδευτικών εκδηλώθηκε με
το 40,66% του συνόλου των εμπειριών στις τρεις βαθμίδες. Τα υπόλοιπα ποσοστά,
όπως φαίνεται στον πίνακα, κυμαίνονται ανάμεσα στο 25-37% των εμπειριών
ποσοστών το δείγματος που είναι μικρότερα από 30%.
Στην Τ.Ε., κατά 71,16% έγινε σεβαστή η «προσωπικότητα/αξιοπρέπεια» (ερ.11), του
39,07% του συνόλου των εμπειριών των φοιτητών και κατά 46,35% λήφθηκαν
υπόψη τα ενδιαφέροντα/επικαιρότητα και στο 56,43% των συζητήσεων που έλαβαν
χώρα στις τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης.. Δείκτες που αυξάνονται αναμενόμενα,
είναι του κριτηρίου των «ικανοποιητικών εργασιών»(ερ.9) κατά 45,62% και την
«ομαδικότητας σε δραστηριότητες»(ερ.8) κατά 45,55%, στο 55,66% των εμπειριών
του ( ερ.9) και στο 45,55% των εμπειριών (ερ. 8) αντίστοιχα..
Η έρευνα επιβεβαίωσε την υπόθεση εργασίας ότι οι αρχές της Δ.Δ. δεν έχουν
εισαχθεί και αξιοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς και για το λόγο αυτό η
εκπαίδευση δέχεται κριτική και εμφανίζεται αναποτελεσματική σε μεγάλο ποσοστό
μαθητών.
Η πρόταση μας είναι η δόμηση ενός επιμορφωτικού μοντέλου των εκπαιδευτικών,
με βάση τις ίδιες τις αρχές της Δ.Δ. δηλαδή μια επιμόρφωση που θα προκύψει από
την σκιαγράφηση του διδασκαλικού προφίλ δια της παρακολούθησης διδασκαλιών,
δηλαδή μετά από εποπτεία, και στη συνέχεια με προτάσεις Δ.Δ. και εκ νέου
παρακολούθηση προς εφαρμογή. Η όλη διαδικασία οφείλει να περιλάβει και
προτάσεις αλλαγής του σχολικού περιβάλλοντος, προτάσεις μελέτης και οργάνωση
αποτελεσματικών κοινωνιών μάθησης εκπαιδευτικών, εντός ενός πλαισίου
συνεργατικού/ υποστηρικτικού κλίματος. Ουσιαστικά η πρότασή μας σκιαγραφεί
τον μονόδρομο του ρόλου του Σχολικού Συμβούλου, στην υπηρεσία της αύξησης
της αποτελεσματικότητας του δημόσιου σχολείου. Ο ρόλος αυτός, προϋποθέτει
βαθιά καλλιέργεια και διαρκή αυτοαξιολόγηση του ίδιου του Σχολικού Συμβούλου,
ενώ μια νέα κοινωνία μάθησης Σχολικών Συμβούλων πλέον, που λειτουργούν με
τον ίδιο τρόπο, θα εξελίξει και το μοντέλο και το ρόλο και τον ίδιο το θεσμό.
-760-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ
Βοσνιάδου
Στέλλα
(2001)
Πώς
μαθαίνουν
οι
μαθητές,
στο
http://www.ibe.unesco.org/publications/EducationalPracticesSeriesPdf/prac07
gr.pdf
Bruce Jouce, Marsha Weil ,Emily Calhoun(2004) Διδακτική Μεθοδολογία, εκδ.Έλλην
Bell Judith,( 1999) Μεθοδολογικός σχεδιασμός παιδαγωγικής και κοινωνικής
έρευνας, εκδ.Gutenberg, Αθήνα.
Tomlinson Ann Carol (2010) Διαφοροποίηση της εργασίας στην αίθουσα της
διδασκαλίας, εκδ.Γρηγόρη, Αθήνα.
Coehen L.-Manion L.
Κεν
Ρόμπινσον
(2006)
στο:
http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity?languag
e=el
Postic Μarcel (1998) H μορφωτική σχέση, Αθήνα, εκδ Gutenberg.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ
Tomlinson Ann Carol (2024)Differentiated Classroom: Responding to the Needs of All
Learners, 2nd Edition στο:
https://books.google.gr/books?id=CLigAwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=el#v=on
epage&q&f=false
Seymour Sarason (1990)The predictable failure of educational reform:Can we change
course before it’s too late? San Francisco: Jossey – Bass στο Tomlinson Ann
Carol (2010) Διαφοροποίηση της εργασίας στην αίθουσα της διδασκαλίας,
εκδ.Γρηγόρη, Αθήνα
Sammons Pam and all(2011) Educational Effectivness Researsh στο
http://www.icsei.net/icsei2011/State_of_the_art/State_of_the_art_Session_A
.pdf
Sammons Pam and all(2008) The Influence of School and Teaching Quality on
Children’s Progress in Primary School, Research Report No DCSF-RRO28,
Universitiew of Nottingham +Oxford+ London and Institute of Education,
University
of
London
στο:
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130401151715/http://www.edu
cation.gov.uk/publications/eOrderingDownload/DCSF-RR028.pdf
Howard Gardner (1991) Multiple Intelligences: New Horizons στο:
https://books.google.gr/books?id=qEEC8lyAwWoC&pg=PA265&lpg=PA265&dq
=H.Gardner+%281991,1993,1997%29&source=bl&ots=uPH8DFEike&sig=WxGmlTo0nR9RqFddQ6JkKaiQU&hl=el&sa=X&ei=6_nFVOGAEIXpaPKugsgI&ved=0CEg
Q6AEwBg#v=onepage&q=H.Gardner%20(1991%2C1993%2C1997)&f=false

-761-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων

Κανόνες και Στρατηγικές που θα μπορούσαν να εφαρμόζουν οι γονείς
για να διαχειρίζονται τους εφήβους
Σπανός Εμμ. Αντώνης
Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ09
aespanos@yahoo.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η έρευνα αυτή ήταν βιβλιογραφική και το μεθοδολογικό εργαλείο που
χρησιμοποιήθηκε ήταν η ανασκόπηση της Ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας.
Βασικά συμπεράσματα της έρευνας αυτής, ήταν ότι: α) η προσωπικότητα του
ατόμου διαμορφώνεται από κληρονομικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, β) η
συμπεριφορά του ατόμου εξαρτάται εν μέρει από γονιδιακούς παράγοντες και εν
μέρει από περιβαλλοντικές παράγοντες, γ) οι ανώριμες αποφάσεις που παίρνουν οι
έφηβοι, οφείλονται στο γεγονός ότι το μέρος εκείνο του εγκεφάλου, το οποίο τους
κάνει υπεύθυνους δεν έχει ωριμάσει ακόμη, και δ) υπάρχουν μερικές βασικές
κατηγορίες γονέων, όπως είναι για παράδειγμα οι αδιάφοροι γονείς. Τέλος,
προτείνεται οι εκπαιδευτικοί να παροτρύνουν και να βοηθούν τους γονείς, να
εφαρμόζουν συγκεκριμένους κανόνες και στρατηγικές για να διαχειρίζονται τους
εφήβους.

Εισαγωγή
Αφορμή για την εκπόνηση της εργασίας αυτής ήταν οι ερωτήσεις πολλών γονέων
και εκπαιδευτικών, αναφορικά με πιθανούς τρόπους που θα μπορούσαν οι γονείς
να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα των εφήβων, όπως είναι η ανησυχία τους
(anxiety), και γενικά να διαχειρίζονται τους εφήβους. Έτσι, αναζητήθηκαν πιθανές
απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα: α) από ποια χαρακτηριστικά διαμορφώνεται
η προσωπικότητα του ατόμου, κληρονομικά ή περιβαλλοντικά; β) η συμπεριφορά
του ατόμου εξαρτάται από τα γονίδιά του ή από το περιβάλλον; γ) πού οφείλονται
οι ανώριμες αποφάσεις που παίρνουν οι έφηβοι; και δ) ποιές είναι μερικές βασικές
κατηγορίες γονέων;

Η Προσωπικότητα και η Συμπεριφορά των εφήβων
Σύμφωνα με τους Kast et al., (1979), η προσωπικότητα ενός ατόμου σχηματίζεται
από κληρονομικά και από περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, ορισμένα από
τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας έχουν κληρονομηθεί από τους γονείς, για
παράδειγμα η εξυπνάδα. Ενώ, άλλα χαρακτηριστικά έχουν αποκτηθεί από το
περιβάλλον στο οποίο ζει το άτομο, για παράδειγμα η ευγένεια, η συνήθεια του
καπνίσματος κ.λπ. Γενικώς, η προσωπικότητα ενός ατόμου είναι ένας σύνθετος
συνδυασμός φυσικών και νοητικών στοιχείων, στάσεων, αξιών, πεποιθήσεων,
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συνηθειών, ενδιαφερόντων, προσδοκιών και άλλων χαρακτηριστικών. Όλα αυτά τα
χαρακτηριστικά αποτελούν την μοναδικότητα του «εαυτού».
Σε ότι αφορά τη συμπεριφορά ενός ατόμου, η επιστήμη έχει ασχοληθεί αρκετά με
το ερώτημα, εάν η συμπεριφορά ενός ατόμου εξαρτάται μόνον από κληρονομικούς
παρόντες, δηλαδή από τα γονίδια που έλαβε από τους γονείς του ή εάν εξαρτάται
μόνον από περιβαλλοντικούς παράγοντες. Η απάντηση δεν φαίνεται να είναι μόνο
το ένα, ή μόνο το άλλο. Μάλλον φαίνεται να είναι συγκερασμός και των δύο.
Συγκεκριμένα, η ανατομία και η φυσιολογία ενός ατόμου είναι περισσότερο
κληρονομική και λιγότερο περιβαλλοντική. Ένα άτομο, για παράδειγμα, κληρονομεί
ένα σύνολο ικανοτήτων και ταλέντων όπως είναι γενικά το ταλέντο της μουσικής.
Όμως, συγκεκριμένες συμπεριφορές, όπως για παράδειγμα να παίζει μπουζούκι,
μαθαίνονται, αποκτούνται και καλλιεργούνται σταδιακά καθώς το άτομο
μεγαλώνει. Συνεπώς, εκείνες τις συγκεκριμένες συμπεριφορές, που μπορούν να
αποκτηθούν και να καλλιεργηθούν, θα πρέπει το σχολείο και οι γονείς να
προσπαθήσουν να επηρεάσουν (Κοσμόπουλος, 2004).

Οι αποφάσεις που παίρνουν οι έφηβοι
Οι ανώριμες αποφάσεις που παίρνουν οι έφηβοι, οφείλονται στο γεγονός ότι το
μέρος εκείνο του εγκεφάλου τους, το οποίο τους κάνει υπεύθυνους, δεν έχει ακόμη
ωριμάσει, δηλαδή οι έφηβοι βρίσκονται σε ένα μεταβατικό στάδιο. Συγκεκριμένα, η
διαδικασία ανάπτυξης του εγκεφάλου τους εξελίσσεται σταδιακά από το πίσω
μέρος προς τα εμπρός. Το πίσω μέρος του εγκεφάλου τους ωριμάζει από πολύ
μικρή ηλικία. Εκεί «εδρεύει» η ακοή, η όραση, η αφή κ.λπ. Όμως, το εμπρός μέρος
του εγκεφάλου τους ωριμάζει πολύ αργότερα και μάλιστα μετά την εφηβεία. Στο
εμπρός αυτό μέρος «εδρεύει» η ικανότητα να προγραμματίζουν, να οργανώνουν,
να θέτουν προτεραιότητες κ.λπ. Επιπλέον, οι έφηβοι έχουν μεγάλη «όρεξη» για
ισχυρές συγκινήσεις, για συναρπαστικές περιπέτειες και για εξερευνήσεις (Sowell,
2004, όπως αναφέρεται στην Wallis, 2004). Αυτό οφείλεται στην «πλημμύρα» των
ορμονών μέσα στο συναισθηματικό κέντρο του μυαλού τους. Όμως, το γεγονός ότι
ζούμε σε ένα κόσμο που είναι γεμάτος από παγίδες, ναρκωτικά κ.λπ., θέτει τους
νέους σε πολλούς κινδύνους (Dahl, όπως αναφέρεται στην 2004, Wallis, 2004).

Κανόνες και στρατηγικές που θα μπορούσαν να εφαρμόζουν οι γονείς
για να διαχειρίζονται τους εφήβους
Επειδή λοιπόν οι έφηβοι βρίσκονται σε ένα μεταβατικό στάδιο, δηλαδή από παιδιά
σιγά-σιγά γίνονται ενήλικες, και επειδή τα προβλήματά τους, όπως η ανησυχία
(anxiety) είναι παροδικά, καθώς η αλλαγή των ενδιαφερόντων τους, των
προτεραιοτήτων τους, της συμπεριφοράς τους είναι σύνηθες φαινόμενο (Lines,
2007), γι’ αυτό οι γονείς μπορούν να εφαρμόζουν μερικούς γενικούς κανόνες ή
στρατηγικές, για να διαχειρίζονται τους εφήβους, όπως:
• Να γνωρίζουν οι γονείς ότι τα παιδιά τους χρειάζονται κανόνες και όρια.
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Οι γονείς να εκτιμούν και να αναγνωρίζουν τις προσπάθειες και τις επιτυχίες
των εφήβων, έτσι ώστε να αναπτυχθεί η αυτοεκτίμηση (των εφήβων).
• Για να αποκτήσουν οι έφηβοι εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, οι γονείς να
δείχνουν στοργικότητα και να τους αγκαλιάζουν, όχι όμως μπροστά στους
φίλους τους.Διότι μπροστά στους φίλους τους, αισθάνονται αμηχανία και
θεωρούνται «μαμάκηδες».
• Οι γονείς να δίνουν σιγά-σιγά ελευθερίες. Αν όμως οι έφηβοι δεν είναι αρκετά
ώριμοι, ώστε να διαχειριστούν τις ελευθερίες αυτές, τότε πρέπει να
περιοριστούν αυτές οι ελευθερίες, μέχρι οι έφηβοι να μεγαλώσουν αρκετά.
• Οι γονείς θα πρέπει να προσαρμόζουν τις στρατηγικές διαπαιδαγώγησης
ανάλογα με την ηλικία των εφήβων. Διότι πολλές στρατηγικές που λειτουργούν
σε μικρές ηλικίες, συχνά είναι αναποτελεσματικές σε μεγαλύτερες ηλικίες
εφήβων.
• Οι γονείς να μην συγχέουν την φυσική τάση του εφήβου, για ανεξαρτητοποίηση
με την ανυπακοή και με την παραβατική συμπεριφορά.
• Οι γονείς να δίνουν στον έφηβο το αναγκαίο ψυχολογικό περιθώριο, ώστε να
αυτονομηθεί, να μάθει να «διοικεί» τον εαυτόν του και να «σταθεί» στην
κοινωνία ως αυτόνομη μονάδα, με κρίση και ενεργητικότητα.
• Οι γονείς θα πρέπει να εξηγούν τους κανόνες και τις προσδοκίες τους ξεκάθαρα
και με κομψό τρόπο, προς τους εφήβους. Διότι οι έφηβοι απαιτούν εξηγήσεις.
Δεν τους είναι αρκετό να ακούν από το γονέα τους τη φράση: «κάνε το, διότι το
λέω εγώ».
• Οι γονείς θα πρέπει να διαθέτουν στους εφήβους, μέρος από το χρόνο τους, να
ακούν τους προβληματισμούς τους και να γνωρίζουν ποιες είναι οι παρέες τους
(Wallis, 2004).
• Οι γονείς να έχουν όσο μπορούν υπομονή και ανοχή, διότι σύμφωνα με τον
Πλούταρχο όπως αναγράφει ο Vallejo-Nagera (1997:1), «Με την ανοχή του
Γονιού μπαίνει στον ίσιο δρόμο η άγρια Νιότη».
• Οι γονείς να εφαρμόζουν την δοκιμασμένη συνταγή, η οποία αναφέρει ότι οι
γονείς πρέπει να δείχνουν αγάπη και ανοχή με μέτρο προς τους εφήβους
(Wallis, 2004).
Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν μερικές βασικές κατηγορίες γονέων,
όπως:
• Γονείς που κτυπούν τα παιδιά τους.
• Αδιάφοροι γονείς.
• Γονείς με προβλήματα υγείας ή οικονομικά προβλήματα.
• Γονείς που είναι χωρισμένοι.
• Επιθετικοί γονείς, που απειλούν το δάσκαλο.
• Μη συνεργάσιμοι γονείς, διότι είναι πολύ απαιτητικοί και ασκούν κριτική επί
παντός θέματος.
• Γονείς που προέρχονται από άλλη χώρα με διαφορετική κουλτούρα, και
• Υπερπροστατευτικοί γονείς (Hornby et al., 2006).

•

Επίλογος – Προτάσεις
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Συνοψίζοντας, τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας αυτής, ήταν ότι: α) η
προσωπικότητα του ατόμου εξαρτάται από κληρονομικά και περιβαλλοντικά
χαρακτηριστικά, β) η συμπεριφορά του ατόμου εξαρτάται εν μέρει από γονιδιακούς
παράγοντες, και εν μέρει από περιβαλλοντικούς παράγοντες, γ) οι ανώριμες
αποφάσεις που παίρνουν οι έφηβοι, οφείλονται στο γεγονός ότι το μέρος εκείνο
του εγκεφάλου τους, το οποίο τους κάνει υπεύθυνους δεν έχει ωριμάσει ακόμη, και
δ) υπάρχουν μερικές βασικές κατηγορίες γονέων, όπως για παράδειγμα είναι οι
αδιάφοροι γονείς. Τέλος, προτείνεται οι εκπαιδευτικοί να παροτρύνουν και να
βοηθούν τους γονείς (με συχνή επικοινωνία, με νηφαλιότητα και ενεργή ακρόαση),
ώστε αυτοί να εφαρμόζουν συγκεκριμένους κανόνες και στρατηγικές, για να
διαχειρίζονται τους εφήβους, όπως για παράδειγμα να τους δείχνουν αγάπη, και να
τους δίνουν σιγά-σιγά ελευθερίες.
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Σχολική Βελτίωση στα ΕΠΑΛ. Θεωρία και πραγματικότητα. Μια
ερευνητική προσέγγιση
Τσιμπλιαράκης Ευστάθιος
Σχολικός Σύμβουλος Δευτεροβάθμιας κλάδου ΠΕ17.02 και 06
etsimpl@sch.gr
Περίληψη
Η Σχολική Βελτίωση είναι μια φιλοσοφία προσανατολισμένη στη διαρκή βελτίωση
της ποιότητας των συμπεριφορών, των στάσεων των εκπαιδευτικών και της
αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών για την προαγωγή της
αποτελεσματικής μάθησης των μαθητών.
Στην εκπαίδευση η εφαρμογή της στηρίζεται στη δημιουργία κουλτούρας συνεχούς
βελτίωσης σε όλους τους τομείς της σχολικής μονάδας, διοίκηση, προσωπικό, πόροι,
διδασκαλία.
Η εργασία αυτή ασχολήθηκε με την ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα όσον
αφορά τα Επαγγελματικά Λύκεια. Διερεύνησε τι πραγματικά πιστεύουν οι
εκπαιδευτικοί για την κατάσταση που επικρατεί στην Τεχνική Εκπαίδευση και
αναδείχτηκαν οι τομείς που θα πρέπει να βελτιωθούν για να υπάρξει βελτίωση της
ποιότητας εκπαίδευσης στα ΕΠΑΛ.
Μελετώντας την ανάλυση θα λέγαμε πως με την εργασία αυτή αναδεικνύεται η
εκπαιδευτική πραγματικότητα που υπάρχει στα ΕΠΑΛ. Όλοι οι τομείς του ΕΠΑΛ
χωλαίνουν. Η σχολική βελτίωση θα έλθει όταν η βελτίωση τους αγγίξει όλους.
Οι εκπαιδευτικοί τεχνικών μαθημάτων ζητούνε μέσω των απαντήσεων που δώσανε
μια σταθερή εκπαιδευτική πολιτική. Καθαρές αρμοδιότητες των στελεχών. Να μη
γίνονται καταργήσεις των σχολείων και ιδρύσεις άλλων κάθε 5 ή 6 έτη στην Τεχνική
Επαγγελματική Εκπαίδευση.
Τα ΑΠΣ και τα διδακτικά εγχειρίδια να συμβαδίζουν μεταξύ τους και να παρέχουν τις
γνώσεις που είναι σύγχρονες, να συμβαδίζουν με τις εξελίξεις της τεχνολογίας,
αφού είναι απαραίτητες για την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων.
Οι εκπαιδευτικοί «διψούνε» για επιμορφώσεις στις νέες εξελίξεις της επιστήμης
των, αλλά και σε σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις.
Τα ΕΠΑΛ και τα Εργαστηριακά Κέντρα χρειάζονται περισσότερη χρηματοδότηση για
μπορούνε να εξοπλίζονται με σύγχρονα μηχανήματα και εργαλεία. Δεν επαρκούνε
οι δομές για να υλοποιούνται οι ασκήσεις που ορίζονται από τα ΑΠΣ σε όλα τα
σχολεία.
Εισαγωγή - Προβληματική
Ζούμε σε μια εποχή όπου ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος. Οι ραγδαίες εξελίξεις στην
επιστήμη της τεχνολογίας, η απαίτηση από μέρους των μαθητών, των γονιών τους
και της ευρύτερης κοινωνίας, για βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης
Εκπαίδευσης, της επιβάλλουν να βελτιώνεται και να προσαρμόζεται συνεχώς στις
νέες συνθήκες.
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Η σχολική βελτίωση στοχεύει σε συνεχή βελτίωση των δεξιοτήτων και γνώσεων των
μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι έμπειροι, ενημερωμένοι τόσο
παιδαγωγικά όσο και επαγγελματικά. Η τακτική επιμόρφωση αναδεικνύεται σε
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του ανθρώπινου δυναμικού και είναι ένας
καθοριστικός μοχλός για την μόρφωση των μαθητών. Τα ΑΠΣ, τα βιβλία να είναι
σύγχρονα. Τον κύριο και πλέον καθοριστικό ρόλο σε όλα αυτά τον παίζει το
Υπουργείο Παιδείας. Ουσιαστικά ο εκπαιδευτικός καλείται να διαδραματίσει, να
δράσει ως ένας διεκπεραιωτής συγκεκριμένων και προαποφασισμένων προς
υλοποίηση οδηγιών (Thompson, 1992).
Είναι αδήριτη ανάγκη επομένως για παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης από το δημόσιο
σχολείο. Ιδιαίτερα το τεχνικό σχολείο, που έχει να διδάξει στους μαθητές τις
ραγδαίες εξελίξεις της τεχνολογίας, πρέπει συνεχώς να αναπροσαρμόζεται, συνεχώς
να βελτιώνεται και να έχει πρώτη προτεραιότητα την ποιότητα.
Η εργασία αυτή έγινε με αφορμή τη δημιουργία του νέου ΕΠΑΛ, που άρχισε να
λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο 2013. Το ΕΠΑΛ που ήδη λειτουργούσε αλλάζει. Νέα
αναλυτικά ωρολόγια προγράμματα, νέα μαθήματα και νέα βιβλία αντικαθιστούν τα
προηγούμενα και με ερωτήσεις που συνεχώς πλανώνται στα τεχνικά σχολεία
(ΕΠΑΛ) της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:
Ø Γιατί θα πρέπει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα να κάνει τόσες πολλές αλλαγές,
και μάλιστα σε τόσο σύντομα χρονικά διαστήματα στην Τεχνική Επαγγελματική
Εκπαίδευση (ΤΕΕ);
Ø Ποιο είναι αυτό που λείπει από κάθε νέα προσπάθεια αναμόρφωσης της ΤΕΕ, εφ’
όσον αυτές αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης,
με αποτέλεσμα να φαίνεται πως δεν πέτυχε τους σκοπούς του το προηγούμενο
εγχείρημα και να απαιτείται τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου, πολύ σύντομα;
Ø Ποιο είναι αυτό που πρέπει να γίνει ώστε να είναι ικανοποιημένοι όλοι οι
εμπλεκόμενοι στην ΤΕΕ, μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί, ευρύτερη κοινωνία;
Ø Γιατί η ποιότητα της εκπαίδευσης στην ΤΕΕ δεν ακολουθεί την ανάπτυξη της
επικοινωνίας και τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, που σημειώνονται στην εποχή
μας και καθομολογούμενα υστερεί;
Με το παρακάτω θεσμικό πλαίσιο τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει οι αλλαγές στην
τεχνική εκπαίδευση, με στόχο πάντοτε την βελτίωση της Τεχνικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης. Έχει όμως έρθει η αλλαγή προς το καλύτερο; Οι αλλαγές αυτές
ακολουθούνται από αλλαγή των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών (ΑΠΣ),
αλλαγή διδασκόμενων μαθημάτων, αλλαγή των διδακτικών εγχειριδίων, αλλαγές
που φτάνουν έως και την αναντιστοιχία των ΑΠΣ με τα βιβλία και με καθυστερήσεις
παράδοσης των βιβλίων.
Παρακάτω αναφέρεται επιγραμματικά, η νομοθεσία που καθόρισε και καθορίζει τη
λειτουργία των Τεχνικών σχολείων της Δευτεροβάθμιας από το 1998 έως και
σήμερα.
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Με το Ν. 2640/1998 καταργήθηκε το Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο, οι Τεχνικές
Επαγγελματικές Σχολές και το Επαγγελματικό Πολυκλαδικό Λύκειο με την ίδρυση
των ΤΕΕ Α΄ και Β΄ Κύκλου.
Μετά από 8 έτη με το Ν. 3475/2006 καταργήθηκαν τα ΤΕΕ Α΄ και Β΄ Κύκλου και
ιδρύθηκαν τα Επαγγελματικά Λύκεια και οι Επαγγελματικές Σχολές, οι οποίες σε 7
έτη με το Ν. 4127/2013 επίσης καταργήθηκαν. Με το Ν. 4186/2013 καταργήθηκε
το ΕΠΑΛ και ιδρύθηκε το νέο ΕΠΑΛ. Απ΄ ότι φαίνεται στον ορίζοντα έρχεται πάλι
αλλαγή.
Οι παραπάνω νόμοι ακολουθούνται φυσικά από εκατοντάδες ρυθμιστικές
διατάξεις.
Από τα προηγούμενα βγαίνει το συμπέρασμα πως πολύ τακτικά έχουμε ένα νέο
νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΤΕΕ).
Φαίνεται πως κάτι λείπει από κάθε προσπάθεια αναβάθμισης και πρέπει μετά από
λίγα χρόνια να γίνει νέα προσπάθεια. Κάθε νέα προσπάθεια αλλαγής της ΤΕΕ,
περιλαμβάνει νέες ονομασίες ειδικοτήτων, χωρίς να τεθούν τα επαγγελματικά
δικαιώματα των αποφοίτων, νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ), νέα
μαθήματα, νέα βιβλία. Αυτή η έλλειψη σταθερότητας στην ΤΕΕ, η συχνή
επανίδρυση των τεχνικών σχολείων είναι ο λόγος που με ώθησε στο να κάνω την
έρευνα, για να διερευνήσω την προοπτική εφαρμογής της ΔΟΠ στα ΕΠΑΛ, τις
απόψεις των εκπαιδευτικών γύρω από τη λειτουργία των ΕΠΑΛ.
Σκοπός της εργασίας
Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει την θεωρία για τη σχολική βελτίωση και
να αναδείξει την πραγματική κατάσταση που επικρατεί στα ΕΠΑΛ της Βορείου
Ελλάδος σε κάποιους τομείς που λειτουργούν αρνητικά στη σχολική βελτίωση.
Δομή της εργασίας.
Στο πρώτο μέρος της εργασίας παρουσιάζονται αφ’ ενός η βιβλιογραφική
ανασκόπηση με το θεωρητικό πλαίσιο πάνω στο θέμα και αφ’ ετέρου, οι βασικές
θεωρητικές έννοιες και αρχές της.
Το δεύτερο μέρος που είναι το ερευνητικό, αποτελείται από τμήματα. Στο πρώτο
τμήμα περιγράφεται ο σχεδιασμός της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε για να
υλοποιηθεί η έρευνα αυτή και η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη διεξαγωγή
της, με τρόπο που να μπορούν τα αποτελέσματα να αξιολογηθούν για την
εγκυρότητα και την αξιοπιστία τους. Στο δεύτερο τμήμα παρουσιάζεται η ανάλυση
των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν και τα βασικά αποτελέσματα - ευρήματα της
έρευνας. Η εργασία ολοκληρώνεται με το τρίτο τμήμα του ερευνητικού μέρους,
όπου ερμηνεύονται τα αποτελέσματα και συσχετίζονται με τον αρχικό σκοπό, τα
ερευνητικά ερωτήματα και το θεωρητικό υπόβαθρο της έρευνας.
Μέρος Α Θεωρητικό Πλαίσιο
Σχολική Βελτίωση
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Το κίνημα της Σχολικής Βελτίωσης (ΣΒ) αναπτύχθηκε στην Ευρώπη από τη δεκαετία
του ΄70 και του’80 και αξιοποιήθηκε ως μέθοδος βελτίωσης των συμπεριφορών και
στάσεων των εκπαιδευτικών με στόχο την προαγωγή της αποτελεσματικής μάθησης
των παιδιών. Οι έρευνες για τη ΣΒ συμπεριέλαβαν και το επίπεδο της σχολικής
μονάδας, αφού αναγνώρισαν ότι η αλλαγή και η βελτίωση δεν μπορεί να
περιοριστεί µόνο στο επίπεδο των εκπαιδευτικών, αφού όλα τα επίπεδα
αλληλεπιδρούν και οποιεσδήποτε διαφοροποιήσεις σε ένα επίπεδο επηρεάζουν και
τα άλλα. (Reynolds, 2001).
«Το κίνημα αυτό προσπάθησε να ερευνήσει και να απαντήσει στο πρόβλημα της
σχολικής κινητικότητας και επιτυχίας των μαθητών, µια και ένας στόχος του ήταν να
ενισχύσει
τους
μαθητές
που
προέρχονταν
από
υποβαθμισμένα
κοινωνικοοικονομικά περιβάλλοντα, ώστε να ξεπεράσουν την κοινωνική τους
μοίρα» (Παμουκτσόγλου, 2001: 82).
Η Σχολική Βελτίωση είναι µια απαιτητική και επίπονη προσπάθεια και αποτελεί
προϊόν της αξιολόγησης των διαφόρων πτυχών της σχολικής μονάδας όπως:
Ø μεθόδων διδασκαλίας,
Ø αποτελεσματικότητα μάθησης,
Ø κουλτούρα σχολικής μονάδας,
Ø οργάνωση-διοίκηση σχολικής μονάδας.
Στις μέρες µας είναι αποδεκτό ότι οποιοδήποτε πρόγραμμα Σ.Β. θα πρέπει να
περιλαμβάνει τα εξής (Stoll et al., 1997):
Ø διαδικασίες για αλλαγή κουλτούρας
Ø διαδικασίες για αλλαγή του τρόπου διοίκησης
Ø βελτίωση όλων των επιπέδων της σχολικής μονάδας
Ø βελτίωση των «εξωτερικών» κέντρων που σχετίζονται µε τη σχολική μονάδα
Ø επικέντρωση στην εκπαιδευτική διαδικασία (εντός της τάξης)
Ø επικέντρωση στη μάθηση των παιδιών, όπως και των γενικότερων συνθηκών της
σχολικής μονάδας που την ενισχύουν.
Ø επικέντρωση στις αξίες των όλων των μελών του σχολικού οργανισμού
Η Σ.Β. δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αποτελεσματικά αν δε ληφθούν υπόψη οι
παράγοντες που οι Lee και Williams (2006) αναγνωρίζουν ως κρίσιμους για Σ.Β:
1. Οι εκπαιδευτικοί (η σημασία της διδακτικής ηγεσίας, της αλλαγής εκ μέρους των
εκπαιδευτικών, η δημιουργία και η ανάπτυξη ομάδων και η καθιέρωση μιας
επαγγελματικής μαθησιακής κοινότητας κ.λπ.).
2. Οι μαθητές/τριες όπου δίνεται έμφαση στις ανάγκες τους.
2. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών
Οι φάσεις της Σχολικής Βελτίωσης.
Α φάση. Χρονολογικά η φάση αυτή είναι στη δεκαετία του 70 και του 80 (διήρκεσε
μια 20ετία) και έδωσε αποτελέσματα για τις περισσότερες χώρες. Είναι μια έμφαση
στα αποτελέσματα των μαθητών μέσω της αναμόρφωσης αναλυτικών
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προγραμμάτων. Αλλάζει το αναλυτικό πρόγραμμα, ο τρόπος διδασκαλίας, αλλάζει ο
τρόπος που αξιολογούμε τους μαθητές. Έχουμε εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που
αλλάζουν τα προγράμματα διδασκαλίας για να αλλάξουν και
οι συνθήκες
διδασκαλίας και έτσι θα έχουμε Σχολική Βελτίωση. Η Ελλάδα βρίσκεται ακόμη στην
πρώτη φάση Σχολικής Βελτίωσης
Β φάση. Αυτή η φάση είναι πιο σημαντική. Στην Ελλάδα δεν έχουμε φτάσει στη
φάση αυτή γιατί μιλάει για συνεργατικές δομές μεταξύ των εκπαιδευτικών, για
ανάληψη πρωτοβουλιών για εκπαιδευτικά προγράμματα όπου εμπλέκεται το
ανθρώπινο δυναμικό του σχολείου, γιατί το σχολείο είναι οργανισμός που μαθαίνει,
οργανισμός που αλλάζει.
Υπάρχει μια έντονη κινητικότητα των εκπαιδευτικών για ατομική επιμόρφωση,
πιστοποίηση προσόντων, συλλογή μετρήσιμων μορίων. Δεν είναι αυτή η λογική της
σχολικής βελτίωσης. Η λογική είναι αυτό να γίνεται σαν ομάδα. Σαν επαγγελματική
ομάδα αλλάζουμε και βελτιωνόμαστε και βελτιώνεται το σχολείο.
Η Γ΄ φάση ταιριάζει με αποκεντρωμένα συστήματα, είναι μια φάση που δεν έχει
πιάσει καθόλου το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Η φάση αυτή έχει τη λογική
πως το κάθε σχολείο μόνο του μπορεί να αυτοπροσδιορισθεί. Το κάθε σχολείο θα
πρέπει να ασχοληθεί για τη βελτίωσή του και να κάνει αυτό που ταιριάζει καλύτερα
στην δική του περίπτωση.
Μοντέλα σχολικής Βελτίωσης
Σύμφωνα με τους Hopkins and West, (1994), γίνεται κατηγοριοποίηση των
προγραμμάτων βελτίωσης των σχολικών μονάδων ως προς την προσέγγιση και ως
προς την στρατηγική:
Ως προς την προσέγγιση έχουμε την οργανική και μηχανιστική βελτίωση του
σχολείου. Η μηχανιστική οργάνωση είναι καθαρά τεχνοκρατική, δίνει σαφείς
οδηγίες βήμα προς βήμα πως θα γίνει η βελτίωση. Η επιμόρφωση των εκπ/κών ως
στρατηγική σχολικής βελτίωσης είναι καθαρά μηχανιστική. Η Οργανική δίνει μια
γενική κατευθυντήρια οδηγία πως θα αλλάξει ο οργανισμός, η εισαγωγή
καινοτομιών, η επαγγελματική ανάπτυξη του οργανισμού.
Στα χαρακτηριστικά της διαδικασίας για τη σχολική βελτίωση εντάσσονται τα:
ß Προσεκτικός σχεδιασμός
ß Αλλαγές στο σχολικό μηχανισμό
ß Συνεργασία με άλλα σχολεία, τοπικούς παράγοντες
ß Η αξιολόγηση είναι αναγκαία
ß Απαιτείται συνεργασία και δέσμευση, ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων
ß Αναγνώριση της ανάγκης για βελτίωση από τα μέλη του οργανισμού
ß Η βελτίωση περιλαμβάνει σειρά αλλαγών και καινοτομιών
ß Η βελτίωση σχετίζεται με την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού/διευθυντικής ομάδας
Για να γίνει η σχολική βελτίωση θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑΛ να μην είναι
εκπαιδευτές. Απεναντίας να προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε το δυναμικό
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τους, τις γνώσεις τους, τις προτιμήσεις τους για να στηθεί ένα σχέδιο σχολικής
βελτίωσης.
Η λογική της βελτίωσης δεν είναι να κρατήσω τους μερικούς καλούς,
αποτελεσματικούς εκπαιδευτικούς σε μια σχολική μονάδα, αλλά να βελτιωθεί
όλος ο οργανισμός συνολικά. Αν δε βελτιωθεί όλος ο οργανισμός, δε μπορούμε να
μιλούμε για σχολική βελτίωση.
Η βελτίωση αφορά διδακτικές δραστηριότητες, αλλά και ρόλους, σχέσεις, δομές
που επηρεάζουν τη μάθηση, την επίδοση και την ανάπτυξη των μαθητών. Μπορεί
να γίνει είτε σε ένα σχολείο, είτε σε μια συστάδα σχολείων, είτε σε εκπ/κή
περιφέρεια. Για να έχω όμως σχολική βελτίωση πρέπει αυτό να γίνεται
συστηματικά. Όχι τυχαία, όχι ευκαιριακά. Για παράδειγμα αν κάνω σε ένα σχολείο
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα, δεν σημαίνει πως έκανα βελτίωση. Απλώς έκανα κάτι.
Σχεδίαση προγράμματος σχολικής Βελτίωσης
Ο σχεδιασμός ενός προγράμματος Σ.Β. αποτελεί μιαν πρόκληση και είναι μια
χρονοβόρα, απαιτητική, επίπονη προσπάθεια και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται
επιπόλαια ή αποσπασματικά. Καταρχήν, αποτελεί προϊόν της αξιολόγησης των
διαφόρων πτυχών της σχολικής μονάδας, που επιτυγχάνεται με την εσωτερική
αξιολόγηση (π.χ. μεθόδων διδασκαλίας, αποτελεσματικότητα μάθησης, κουλτούρα
σχολικής μονάδας, οργάνωση-διοίκηση σχολικής μονάδας). Η επιλογή των μέσων
και των διαδικασιών αξιολόγησης όπως επίσης και ο προγραμματισμός των
ενεργειών, μέσων, μεθόδων και προτεραιοτήτων του προγράμματος Σ.Β. ανήκουν
στη σχολική μονάδα. Παρόλο που οι σχολικές μονάδες είναι ελεύθερες να
αποφασίσουν για το πρόγραμμα Σ.Β. που θα εφαρμόσουν και τα επιτεύγματα που
θα επιδιωχθούν εντούτοις αυτά πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τους ευρύτερους
εκπαιδευτικούς στόχους που καθορίζονται από το εκπαιδευτικό σύστημα
(Creemers, Stoll & Reezigt, 2007).
Ένα πρόγραμμα Σ.Β. θα πρέπει να είναι τουλάχιστο τριετές, με διαβαθμισμένους
στόχους τόσο σε επίπεδο δυσκολίας όσο και χρονικής εφαρμογής. Με αυτό τον
τρόπο παρέχεται η ευκαιρία για αναθεώρηση των στόχων και των μέσων ενώ
δίνεται και η άνεση στους εκπαιδευτικούς να δράσουν συντονισμένα βασιζόμενοι
σε αρχές και συγκεκριμένα μοντέλα.
Μέρος Β΄
Μεθοδολογία
Η έρευνα της εργασίας είναι μια ποσοτική, συστηματική μεθοδολογία συλλογής
πληροφορίας από ένα δείγμα των ΕΠΑΛ της Βορείου Ελλάδος χρησιμοποιεί για τη
συλλογή πληροφορίας ένα δομημένο τυποποιημένο ερωτηματολόγιο για τις
αντιλήψεις, τις απόψεις, τις γνώσεις και τις στάσεις των εκπαιδευτικών του
δείγματος των ΕΠΑΛ. Χρησιμοποιήθηκαν ερωτήσεις που απαιτούν σαφή απάντηση.
Όπως λέει ο Παρασκευόπουλος, (1993), «καμία στατιστική έρευνα δεν μπορεί να
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είναι καλύτερη από το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε σ’ αυτή». Με
γνώμονα τα παραπάνω, επιλέχτηκε το εργαλείο της Έρευνας να είναι ένα
ερωτηματολόγιο, που κατασκευάστηκε από τον ερευνητή. Το ερωτηματολόγιο αυτό
δόθηκε για μια πιλοτική (δοκιμαστική) εφαρμογή σε ένα μικρό αριθμό δείγματος,
σε 10 εκπαιδευτικούς των ΕΠΑΛ της Θεσσαλονίκης. Είχε σαν κύριο σκοπό την
διαπίστωση της αποτελεσματικότητας του «εργαλείου» που σχεδιάστηκε, να
μετρηθεί ο βαθμός κατανόησης των ερωτήσεων, η «αποδοχή», Η δοκιμαστική
εφαρμογή αποσκοπούσε επίσης στην εξασφάλιση της εγκυρότητας και της
αξιοπιστίας του.
Στη συνέχεια, σαν δεύτερο στάδιο της εμπειρικής μελέτης, ο ερευνητής προχώρησε
στην πιστή εφαρμογή του τελικού σχεδιασμού της έρευνας, με την αποστολή του
ερωτηματολογίου στο δείγμα των ΕΠΑΛ που επιλέχθηκε, για συμπλήρωση από
εκπαιδευτικούς του κάθε σχολείου, τεχνικών ειδικοτήτων. Η διαδικασία της
αποστολής, συμπλήρωσης και επιστροφής των ερωτηματολογίων έγινε, στο
χρονικό διάστημα από 9 έως αρχές Φεβρουαρίου 2015.
Πληθυσμός, το δείγμα της έρευνας και το λογισμικό
Το δείγμα της μελέτης αποτελείται από εκπαιδευτικούς τεχνικών ειδικοτήτων, οι
οποίοι υπηρετούν σε ΕΠΑΛ των 15 Νομών της Βορείου Ελλάδος, Έβρου, Ξάνθης,
Λαμίας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Ημαθίας, Α΄ και Β΄ Θεσσαλονίκης, Πέλλας,
Σερρών, Καστοριάς, Κοζάνης, Άρτας, Ιωαννίνων, Χαλκιδικής. Επιλέχτηκε 1 ΕΠΑΛ
από κάθε νομό, ενώ για το νομό Θεσσαλονίκης 5 και από 2 για τους νομούς
Λάρισας και Μαγνησίας. Συνολικά εστάλησαν 180 ερωτηματολόγια σε ηλεκτρονική
μορφή (Word) σε συναδέλφους εκπαιδευτικούς, εκ των οποίων 24 είναι ή υπήρξαν
στελέχη της διοίκησης και οι υπόλοιποι 156 είναι απλοί εκπαιδευτικοί.
Επεστράφησαν συμπληρωμένα μόνο 112 ερωτηματολόγια ποσοστό 63% εκ των
οποίων μόνο τα 86 ερωτηματολόγια μπόρεσαν να χρησιμοποιηθούν για κάποιο
συγκεκριμένο λόγο.
Ανάλυση ευρημάτων
Ευρήματα που αφορούν το «Θεσμικό πλαίσιο» των ΕΠΑΛ
Γράφηµα 1

Γράφηµα 2
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Από τη μελέτη των παραπάνω γραφημάτων 1 και 2, φαίνεται ξεκάθαρα πως το
θεσμικό πλαίσιο που ρυθμίζει τα της ΤΕΕ δεν είναι καθόλου σταθερό, ούτε σαφές
και ξεκάθαρο. Μία θετική απάντηση (1,3%), δόθηκε στην ξεκάθαρη ερώτηση αν
είναι σταθερό το θεσμικό πλαίσιο, ενώ καμία στην ερώτηση αν είναι σαφές και
ξεκάθαρο. Αν μάλιστα αθροίσουμε τις απαντήσεις ΟΧΙ και ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ
καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως ποσοστό 90%, απαντούν ότι μεταβάλλεται
τακτικά και δεν είναι σαφές και ξεκάθαρο το πλαίσιο λειτουργίας της ΤΕΕ.
Στην ερώτηση: Η τριετής προϋπηρεσία στην επαγγελματική εκπαίδευση,
εκπαιδευτικού που διδάσκει στην γενική εκπαίδευση, πριν 20 ή 15 έτη είναι
επαρκής για να τοποθετηθεί σαν διευθυντής σε ΕΠΑΛ το 84,8% των ερωτηθέντων
δεν συμφωνούν. (Γράφημα 3)
Γράφηµα 1

Τα ΑΠΣ και τα βιβλία
Τα ΑΠΣ είναι βασικό εργαλείο για τη διαδικασία της διδασκαλίας. Τα δεδομένα
(Γράφημα 2 και 3) δείχνουν ότι δεν συμβαδίζουν, δεν προσαρμόζονται στις
απαιτήσεις της αγοράς. Το όχι με 64,4% και το απόλυτο όχι με 20,3% κυριαρχούν,
ενώ δεν υπάρχει απάντηση Ναι προσαρμόζονται στις ανάγκες της αγοράς.
Τα ΑΠΣ του νέου ΕΠΑΛ, που χρησιμοποιούνται στα σχολεία φαίνεται δεν
συμβαδίζουν πάντοτε (2,4%) με τα βιβλία που χορηγούνται. Η πλειονότητα των
απαντήσεων (42,4%) είναι πως ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ συμβαδίζουν, ενώ το 28,2%
ΣΠΑΝΙΑ και το 27,1%. Επίσης οι περισσότεροι δηλώνουν πως τα βιβλία ειδικοτήτων
δεν είναι διαθέσιμα με την έναρξη της σχολικής χρονιάς (γράφημα 4).
Γράφηµα 2

Γράφηµα 3
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Γράφηµα 5

Γράφηµα 4

Στη συνέχεια βλέπουμε στο γράφημα 5 τι δηλώνουν οι ερωτηθέντες σχετικά με το
αν τα βιβλία είναι σύγχρονα και ενημερωμένα με τις τελευταίες εξελίξεις της
τεχνολογίας. Δεν υπάρχει μία απάντηση «ΠΑΝΤΑ» που να δόθηκε, το 18,6%
δήλωσε ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ, η πλειοψηφία 50% το ΣΠΑΝΙΑ και το ΠΟΤΕ το επέλεξε
31,4%.
Ποιότητα διδασκαλίας
Εξάλλου στο γράφημα 6 βλέπουμε πως το 34,18% ποσοστό συμφωνεί πως
υπάρχουν μαθητές που αποφοιτούν από το ΕΠΑΛ χωρίς να αποκτήσουν τις
απαραίτητες για την ειδικότητα γνώσεις και το 45,57% μάλλον συμφωνεί. Από τους
ερωτηθέντες μόνο το 5,06% πιστεύουν πως οι απόφοιτοι έχουν αποκτήσει τις
απαραίτητες για την ειδικότητα γνώσεις και είναι έτοιμοι για την αγορά εργασίας.
Ενώ και οι γονείς δεν είναι ικανοποιημένοι από τις γνώσεις που αποκτούν οι
μαθητές από το ΕΠΑΛ. (γράφημα 7) αλλά και οι συνθήκες μάθησης δεν ικανοποιούν
τους μαθητές, γράφημα 8. Δεν υπάρχει μία απάντηση που να λέει ότι είναι
ξεκάθαρα ικανοποιημένοι.
Γράφηµα 7

Γράφηµα 6
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Γράφηµα 8

Παρατηρώντας το γράφημα 9 επιβεβαιώνεται η άποψη πως πράγματι υπάρχει
ανάγκη για βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης Τεχνικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης. Το εξάγουμε από την ομοιόμορφη άποψη των ερωτηθέντων. Εκτός
από 2 απαντήσεις που δόθηκαν μάλλον δεν υπάρχει ανάγκη, όλες οι άλλοι
ερωτηθέντες ποσοστό 97,7% δηλώνουν πως πράγματι υπάρχει ή μάλλον υπάρχει.
Γράφηµα 9

Γράφηµα 10

Επί πλέον, η βελτίωση θα είναι επιτυχής αν συμμετέχουν όλοι στην προσπάθεια. Το
βλέπουμε στο γράφημα 10, όπου επιβεβαιώνεται πως αποδέχονται την ανάγκη
συνεργασίας όλων των παραγόντων του σχολείου για την βελτίωση της
παρεχόμενης εκπαίδευσης.
Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων ποσοστό 74,4% δέχεται απολύτως την
ύπαρξη αυτής της ανάγκης, μάλλον την δέχεται ποσοστό 23,3%, ενώ μάλλον δεν
αναγνωρίζει πως υπάρχει αυτή η ανάγκη ποσοστό 2,3%.
Ανάλογα θετικές στάσεις διατυπώνουν οι εκπαιδευτικοί και με την ανάγκη
συνεργασίας όλων των παραγόντων της παρεχόμενης τεχνικής – επαγγελματικής
εκπαίδευσης, και της ύπαρξης ομαδικού πνεύματος μεταξύ των στελεχών.
Επισημαίνεται πως στα γραφήματα (8, 9) φαίνεται πως δεν υπάρχει αρνητική θέση,
παρά μόνο 1,2% μάλλον όχι.
Επαγγελματική Αποκατάσταση των ΕΠΑΛ αποφοίτων
Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων 68,4% απάντησαν πως μάλλον δεν
υπάρχει επαγγελματική αποκατάσταση (Γράφημα 11), αλλά και οι γνώσεις που
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παίρνουν οι μαθητές μάλλον δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς
(Γράφημα 11).
Γράφηµα 11

Γράφηµα 12

Συμμετοχή ανθρώπινου δυναμικού
Στην ερώτηση για τη συμμετοχή σε ομάδα για εντοπισμό πηγών, κινδύνων στους
εργαστηριακούς χώρους τα ευρήματα (γράφημα 13), δείχνουν συντριπτικό ποσοστό
65,1% υπέρ του ΝΑΙ και 29,1% μάλλον ΝΑΙ. Δηλαδή το 91,2% επιθυμούν να
συμμετέχουν σε ομάδα για το συγκεκριμένο σκοπό. Απερίφραστα (95%) δηλώνουν
τη συμμετοχή τους σε εξειδίκευση στις ΤΠΕ για να τις εντάξουν στην διδασκαλία,
επιθυμία σε επιμορφώσεις σε νέες διδακτικές προσεγγίσεις και
στην
ειδικότητα.(Γράφημα 14, 15 16)
Γράφηµα 13

Γράφηµα 14
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Γράφηµα 15

Γράφηµα 16

Ευρήματα που αφορούν τους πόρους.
Στα γραφήματα 17, 18, 19, 20 που ακολουθούν αποτυπώνονται τα ποσοστά των
απαντήσεων για το αν οι υπάρχουσες υποδομές επαρκούν για τις ανάγκες της
εκπαίδευσης, αν οι υποδομές είναι σύγχρονες, αν οι εισροές χρημάτων από το Δήμο
επαρκούν για τις ανάγκες του Επαγγελματικού Σχολείου και αν υπάρχει δυνατότητα
να γίνουν όλες οι ασκήσεις που υπαγορεύει το ΑΠΣ. Για τις παραπάνω απαντήσεις
κυριαρχούν οι απαντήσεις ΟΧΙ και Μάλλον ΟΧΙ.
Γράφηµα 17

Γράφηµα 18

Γράφηµα 19

Γράφηµα 20

Συμπεράσματα
Από την παραπάνω ανάλυση των απαντήσεων βγαίνουν τα παρακάτω
συμπεράσματα:
Δημιουργία συνθηκών (πλαισίου) σταθερότητας και συνέπειας
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Η διοίκηση της Εκπαίδευσης στην Ελλάδα είναι ένα συγκεντρωτικό σύστημα. Το
Υπουργείου Παιδείας λαμβάνει όλες τις αποφάσεις και συνέχεια καλούνται οι
εκπαιδευτικοί για υλοποίησή των. Το πρώτο που πρέπει να αλλάξει για να υπάρξει
σχολική βελτίωση, είναι θεσμικό πλαίσιο της ΤΕΕ να βάλλει ξεκάθαρους στόχους
και να είναι σταθερό. Να μην αλλάζει εκ βάθρων κάθε 5-6 ή 7 χρόνια. Να έχει
ξεκάθαρους στόχους.
Με το νυν πλαίσιο ο διευθυντής που επιλέγεται με βάση μία συγκεκριμένη
διαδικασία είναι συνήθως εκπαιδευτικός άλλου ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, ή ΓΕΛ.
Τοποθετείται σε πρωτόγνωρο περιβάλλον. Το ανθρώπινο δυναμικό άγνωστο. Οι
δομές, οι πόροι, το εξωτερικό περιβάλλον καινούρια. Απαιτείται περίοδος
προσαρμογής για γνώση των παραπάνω και για διαπίστωση των ξεχωριστών,
ιδιαίτερων αναγκών του ΕΠΑ σε σχέση με μία σχολική μονάδα γενικής παιδείας. Οι
ανάγκες αυτές απαιτούν χρόνο να εντοπιστούν και να αποδώσει διοικητικά. Με το
νυν πλαίσιο ο διευθυντής που επιλέγεται με βάση μία συγκεκριμένη διαδικασία,
είναι συνήθως εκπαιδευτικός άλλου ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, ή ΓΕΛ. Τοποθετείται σε
πρωτόγνωρο περιβάλλον. Το ανθρώπινο δυναμικό άγνωστο. Οι δομές, οι πόροι, το
εξωτερικό περιβάλλον καινούρια. Απαιτείται περίοδος προσαρμογής για γνώση των
παραπάνω και για διαπίστωση των ξεχωριστών, ιδιαίτερων συνθηκών του ΕΠΑ σε
σχέση με μία σχολική μονάδα γενικής παιδείας. Οι ανάγκες αυτές απαιτούν χρόνο
να εντοπιστούν. Η βελτίωση απαιτεί ηγέτη που να γνωρίζει τα πάντα από την
πρώτη στιγμή της τοποθέτησής του.
Όσον αφορά την Ποιότητα διδασκαλίας στο ΕΠΑΛ συμπεραίνουμε πως δεν
υπάρχει ποιότητα στη διδασκαλία. Οι πλειοψηφία των μαθητών δεν ενδιαφέρεται
για την απόκτηση γνώσεων.
Στην ποιότητα διδασκαλίας συμβάλλουν σημαντικά τα ΑΠΣ και τα διδακτικά
εγχειρίδια διότι είναι βασικό εργαλείο για τη διαδικασία της διδασκαλίας. Από την
ανάλυση των δεδομένων φαίνεται πως δεν συμβαδίζουν, ούτε προσαρμόζονται στις
απαιτήσεις της αγοράς.
Οι απόφοιτοι δεν έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες για την ειδικότητα γνώσεις και
δεν είναι έτοιμοι για την αγορά εργασίας.
Για τους μαθητές – γονείς – κοινωνία τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας δείχνουν
πως με την υπάρχουσα λειτουργία του ΕΠΑΛ οι μαθητές δεν είναι ικανοποιημένοι
από τις συνθήκες μάθησης, ούτε και οι γονείς από τις γνώσεις και δεξιότητες που
αποκτούν οι μαθητές στο ΕΠΑΛ. Η παρεχόμενη εκπαίδευση στο σχολείο δεν είναι
σύγχρονη σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και η επαγγελματική
αποκατάσταση των μαθητών στην ειδικότητα που σπουδάσανε ουσιαστικά δεν
υφίσταται.
Συμμετοχή ανθρώπινου δυναμικού - Επιμόρφωση
Οι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑΛ σε συντριπτικά μεγάλα ποσοστά θα συμμετείχαν σε
επιμορφώσεις στις ΤΠΕ, σε νέες διδακτικές προσεγγίσεις, σε γενική παιδαγωγική
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επιμόρφωση και σε εξειδίκευση στην ειδικότητα πάνω στα αντικείμενα που
χρειάζεται η εκπαίδευση.
Οι πόροι
Οι υπάρχουσες υποδομές δεν επαρκούν για τις ανάγκες της εκπαίδευσης, στα
περισσότερα σχολεία δεν είναι σύγχρονες, οι εισροές χρημάτων από το Δήμο δεν
επαρκούν για τις ανάγκες του Επαγγελματικού Σχολείου, αλλά και η συντήρησή
τους δεν είναι ξεκάθαρα επαρκής ή ανεπαρκής. Η επιφύλαξη που εκφράστηκε
εξηγείται με τη μεγάλη διασπορά του δείγματος. Ο εκσυγχρονισμός εργαστηρίων με
νέα, σύγχρονα μηχανήματα και εργαλεία δεν παρακολουθεί τις εξελίξεις της
τεχνολογίας
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Αυτο-αξιολόγηση μαθητή: συγκριτική μελέτη απόψεων μαθητών,
δασκάλων και γονιών, ερευνητική προσέγγιση
Δρ. Τσίνας Ευάγγελος
Σχολικός Σύμβουλος 1ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Τρικάλων
tsinas8@gmail.com
Περίληψη
Η παρούσα ερευνητική μελέτη φιλοδοξεί και αποσκοπεί και στο να έρθει σε επαφή
με μια συστηματική προσέγγιση αυτο-αξιολόγησης μαθητή, προωθώντας
εποικοδομητικούς προβληματισμούς με δίαυλο πάντα την παιδαγωγική έρευνα. Οι
προσημειωμένες ελλείψεις-ανεπάρκειες των συστημάτων αξιολόγησης μαθητή, τα
οποία εφαρμόστηκαν μέχρι τώρα, το μονοδιάστατο στην οπτική εφαρμογής τους,
καθώς και το γενικό, κι ελεγχόμενο στοιχείο των πληροφοριών που έδιναν,
προσανατόλισαν την ερευνητική προσπάθεια της μελέτης. Η συνεργασία μαθητήδασκάλου-γονιού αποτελεί την προϋπόθεση, προκειμένου να διασφαλιστεί η
επιτυχία των στόχων, διότι η ανάπτυξη εποικοδομητικών διαύλων επικοινωνίας
μεταξύ τους, δεν αποτελεί πλέον επιβεβλημένη συναίνεση, αλλά λογική
αναγκαιότητα στο σύγχρονο σχολείο.
Η αξιολόγηση είναι ένα πολύπλοκο, όσον αφορά στη δομή του, πολυσύνθετο, όσον
αφορά στις λειτουργίες του, αλλά και πολυσχιδές, όσον αφορά στην κατανόηση κι
ερμηνεία του, φαινόμενο232. Η έγκυρη, με την έννοια ότι αξιολογεί αυτό που θέλει
να αξιολογήσει, αξιόπιστη, με την έννοια ότι όσες φορές και αν επαναληφθεί η
διαδικασία αξιολόγησης, κάτω από τις ίδιες περίπου συνθήκες θα δώσει ίδια
περίπου αποτελέσματα και αντικειμενική, με την έννοια ότι δεν επηρεάζεται από
εξωγενείς παράγοντες, αξιολόγηση του μαθητή αποτελεί, σήμερα περισσότερο από
ποτέ το ζητούμενο κάθε εκπαιδευτικής διαδικασίας, αφού με αυτό τον τρόπο
μπορούν έμμεσα να αποτιμηθούν και βασικές παράμετροι της ποιότητας του
παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου. Έτσι, σήμερα, σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη
κοινωνία, η οποία χαρακτηρίζεται από διαρθρωτικές αλλαγές στο θεσμό της
οικογένειας, δημογραφικές εξελίξεις, πολυπολιτισμικότητα, παγκοσμιοποίηση,
καθολική και ραγδαία εξάπλωση των μέσων μαζικής επικοινωνίας και
πληροφόρησης, μετανάστευση, «γεωμετρικά» αυξανόμενη παραγωγή γνώσης μέσα
σε μια πολυπολιτισμική «κοινωνία της πληροφορίας», το σχολείο φαίνεται να
αναπροσανατολίζεται από την απλή μετάδοση γνώσεων και την απόκτηση
δεξιοτήτων και ανάδειξη και αξιοποίηση ικανοτήτων και δυνατοτήτων, αντίστοιχα,
στην κατάκτηση συστηματοποιημένων τρόπων και δεξιοτήτων μάθησης και
232

Οι διεθνείς όροι για την αξιολόγηση είναι evaluating & assessing, ενώ χρησιμοποιούνται και όροι
όπως measuring, appraising, examining, testing, marking, grading, scoring οι οποίοι δηλώνουν
επιμέρους διαδικασίες αξιολόγησης.
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μεθοδολογικών
εργαλείων
αυτο-αξιολόγησης
αυτής
της
μάθησης,
αυτοκαθοδήγησης, μέσα σ’ ένα πλαίσιο φθίνουσας καθοδήγησης και
διαφοροποιημένων διδακτικών προσεγγίσεων. Αντιστοίχως, φαίνεται να
ανασχηματίζεται και ο ρόλος της αξιολόγησης του μαθητή στο σχολείο, η οποία
λειτουργεί, όχι απλά ως διαπίστωση, αλλά ως έγκαιρη πληροφόρηση για
διορθωτικές παρεμβάσεις, αλλά και ικανό υλικό για τη λήψη αποφάσεων σχετικά
με την δομή και τη λειτουργικότητα της διδακτικής προσέγγισης και της μαθησιακής
διαδικασίας στο σύνολό της. Επιδίωξη του σύγχρονου σχολείου είναι η συμμετοχή
του μαθητή στη διαδικασία μάθησης, μέσα από συμμετοχικά μοντέλα διδασκαλίας
καθώς και η συμμετοχή του σε διαδικασίες αξιολόγησής του (αυτο-αξιολόγηση). Οι
νεώτερες επιστημολογικές κατευθύνσεις, θέλουν τον αξιολογούμενο μαθητή να
συμμετέχει ενεργά σε διαδικασίες αξιολόγησης και το δάσκαλο συνεργάτη σ΄ αυτό,
ενώ καθιστούν το αίτημα για αναπροσανατολισμό της λειτουργίας της αξιολόγησης
του μαθητή και ανάδειξη της παιδαγωγικής αξίας της, επίκαιρο και καθοριστικό για
την πορεία της εκπαίδευσης στο σύνολό της. Το σχολείο είναι επίσης, ανάγκη να
ενθαρρύνει τους γονείς να συμμετέχουν ενεργά στη σχολική ζωή, ώστε να
αντιληφθούν το ρόλο που διαδραματίζει το σχολείο, αλλά και οι ίδιοι στην ανέλιξη
των παιδιών τους. Στο μοντέλο της Κοπεγχάγης όπως και στο μοντέλο της
Διδασκαλικής Ομοσπονδίας της Αγγλίας οι δάσκαλοι, οι μαθητές και οι γονείς
αντιμετωπίζονται ως συμμέτοχοι, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να ομιλούν και να
εκφράζονται σχετικά με τη λειτουργία και την ανάπτυξη του σχολείου. Το σχολείο
πρέπει να είναι γοητευτικό τόσο για τους μαθητές όσο και για τους γονείς.
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης233 αποτελεί η διερεύνηση των αντιλήψεων που
έχουν διαμορφώσει οι μαθητές για τον εαυτό τους, των αντιλήψεων των δασκάλων
για τους μαθητές τους και των αντιλήψεων των γονέων για τα παιδιά τους,
βασισμένων σε ποιοτικά κυρίως κριτήρια και με άξονα αναφοράς τη σχολική
επίδοση. Έτσι, ως σκοπός της ερευνητικής προσπάθειας τέθηκε η διερεύνησηδιαπίστωση και περιγραφή των συγκλίσεων και των αποκλίσεων στις εικόνες που
έχει ο δάσκαλος για το μαθητή, ο μαθητής για τον εαυτό του και ο γονιός για το
παιδί του.
Ως επιμέρους στόχοι τέθηκαν:
• Να διερευνηθούν οι αντιλήψεις των δασκάλων για τους μαθητές τους , των
μαθητές για τον εαυτό τους και των γονέων για τα παιδιά τους
• Να διαπιστωθεί ή όχι, ενδεχόμενη σύμπτωση ή διάσταση σ’ αυτές τις αντιλήψεις
Για την υλοποίηση του ερευνητικού σχεδίου χρησιμοποιήθηκε το «ανώνυμο γραπτό
ερωτηματολόγιο» ως μέσο συλλογής των δεδομένων της έρευνας. Για τη διεξαγωγή
της έρευνας και με οδηγό τους παραπάνω στόχους κατασκευάστηκαν κι επιδόθηκαν

233

Είναι ένα μικρό μόνο μέρος μιας ερευνητικής προσέγγισης η οποία για πρώτη φορά
πραγματοποιήθηκε το 2001 στο πλαίσιο της διδακτορικής μου διατριβής κι επαναλήφθηκε το 2011
στις ίδιες σχολικές μονάδες.
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συνολικά τρία ερωτηματολόγια234, ενώ διατυπώθηκαν οι παρακάτω διερευνητικές
ερωτήσεις:
Με αναφορά στο Φύλλο Αξιολόγησης Μαθητή (συμπληρωμένο από το δάσκαλο)
• Υπάρχουν διαφοροποιήσεις όσον αφορά την εικόνα που έχουν οι ίδιοι για τους
μαθητές τους και οι μαθητές για τους εαυτούς τους σχετικά με την επίδοσή τους
στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα;
Με αναφορά στο Φύλλο Αυτοαξιολόγησης Μαθητή
• Υπάρχουν διαφοροποιήσεις όσον αφορά την εικόνα που έχουν οι ίδιοι για τους
εαυτούς τους, οι δάσκαλοι και οι γονείς για εκείνους, σχετικά με την επίδοσή τους
στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα;
Με αναφορά στο Ερωτηματολόγιο Γονιού
• Υπάρχουν διαφοροποιήσεις στην εικόνα που έχουν οι γονείς για τα παιδιά τους
και εκείνα για τον εαυτό τους, σχετικά με την επίδοσή τους στα διάφορα γνωστικά
αντικείμενα;
Ως τομέας έρευνας επιλέχθηκε η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Αττικής. Η πολυμορφία
του κοινωνικού, οικονομικού, αλλά και μορφωτικού επιπέδου των μαθητών και των
γονιών τους, εξασφαλίζει στο ελάχιστο την αντιπροσωπευτικότητα, όσον αναφορά
στην ποιότητα του δείγματος. Πιο αναλυτικά, η έρευνα διεξήχθη σε 25 συνολικά
σχολικές μονάδες. Απ’ αυτές επιλέχθηκαν τυχαία ένα τμήμα της Ε΄ τάξης κι ένα
τμήμα της ΣΤ΄ τάξης και συνολικά 50 δάσκαλοι. Το συνολικό δείγμα των μαθητών
ανέρχεται σε 300 μαθητές (6 από κάθε τάξη), και αυτό των γονιών τους, σε 300
(γονείς, των 6 μαθητών από κάθε τάξη).Η κυρίως έρευνα ολοκληρώθηκε σε
τέσσερις εβδομάδες. Μετά από τη κωδικοποίηση των απαντήσεων των δασκάλων,
μαθητών και γονιών και την εισαγωγή τους σε Η/Υ, έγινε στατιστική ανάλυση των
ερευνητικών δεδομένων με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS. 17. Σε επίπεδο
Περιγραφικής Στατιστικής δίνονται πίνακες κατανομής σχετικών συχνοτήτων των
υποκειμένων (δάσκαλοι, μαθητές, γονείς) σε καθεμιά από τις κατηγορίες
απάντησης, ενώ σε επίπεδο Επαγωγικής Στατιστικής δίνονται πίνακες ελέγχου
στατιστικής σημαντικότητας διαφοροποίησης των απαντήσεων μεταξύ μαθητώνδασκάλων και μαθητών-γονιών.
Πίνακας 1
(Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των δασκάλων του δείγματος, σχετικά με
την επίδοση των μαθητών/τριών τους)
Θεωρώ ότι ο μαθητής/τρια είναι:

f

%

Έναν από τους άριστους/ες μαθητές/τριες της τάξης

88

29,9

Έναν από τους καλούς/ες μαθητές/τριες της τάξης

66

22,4

234

Ένα Φύλλο Αξιολόγησης Μαθητή το οποίο συμπλήρωνε ο δάσκαλος, ένα Φύλλο Αυτοαξιολόγησης
Μαθητή κι ένα Ερωτηματολόγιο για το Γονιό.

-782-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων

Έναν από τους μέτριους/ες μαθητές/τριες της τάξης

83

28,2

Έναν από τους κάτω του μέτριου μαθητές/τριες της 57
τάξης

19,4

Όσον αφορά στις δηλώσεις των δασκάλων που απάντησαν, σχετικά με την επίδοση
των μαθητών τους, οι 88 μαθητές (ή ποσοστό 29.9%) θεωρούνται από εκείνους ως
άριστοι, οι 66 μαθητές (ή ποσοστό 22,4%) ως πολύ καλοί, οι 83 μαθητές (ή ποσοστό
28,2%) ως μέτριοι, ενώ οι 57 μαθητές (ή ποσοστό 19,4%), δηλώνονται ως κάτω του
μέτριου μαθητές.
Πίνακας 2
(Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των δασκάλων του δείγματος, σχετικά με
τα γνωστικά αντικείμενα στα οποίαδιακρίνονται οι μαθητές/τριές τους)
Το μάθημα στο οποίο ο μαθητής έχει την f
καλύτερη επίδοση/πρόοδο είναι:

%

Γλώσσα

124

47,3

Μαθηματικά

64

24,4

Θρησκευτικά

24

9,2

Ιστορία

17

6,5

Φυσικά

15

5,7

Τεχνικά

9

3,4

Γεωγραφία

4

1,5

Αγωγή

2

Γυμναστική

2

0,8

Μουσική

1

0,4

Αγγλικά

-

-

Οι δάσκαλοι που απάντησαν, για τους 124 μαθητές (ή ποσοστό 47,3%) δήλωσαν τη
«Γλώσσα», ως το μάθημα στο οποίο διακρίνονται, για τους 64 μαθητές (ή ποσοστό
24,4%) τα «Μαθηματικά», ενώ σχετικά μικρά ποσοστά αναφέρονται στα άλλα
γνωστικά αντικείμενα. Γενικά, φαίνεται ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό (71,7%)
περιορίστηκε ανάμεσα σε δύο κυρίως μαθήματα, τη Γλώσσα και τα Μαθηματικά,
ανιχνεύοντας και αναγνωρίζοντας, ενδεχομένως, και την ποιότητα της αξίας των
μαθητών τους μέσα από την επίδοσή τους σ’ αυτά τα μαθήματα.
Πίνακας 3
(Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των μαθητών του δείγματος, όσον αφορά
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την αντίληψη που έχουν για τον εαυτό τους σε σχέση με την επίδοσή τους στο
σχολείο)
Θεωρώ τον εαυτό μου:

f

%

Έναν/μία από τους πολύ καλούς/ες μαθητές/τριες της τάξης

127

43,1

Έναν/μία από τους άριστους/ες μαθητές/τριες της τάξης

91

30,8

Έναν/μία από τους μέτριους/ες μαθητές/τριες της τάξης

73

24,7

Έναν/μία από τους κάτω του μέτριου μαθητές/τριες της τάξης

4

1,4

Όσον αφορά στις απαντήσεις των μαθητών που πήραν μέρος στην έρευνα, οι 127
μαθητές (ή ποσοστό 43,1 %) απάντησαν ότι είναι ένας/μία από τους πολύ
καλούς/ες μαθητές/τριες της τάξης, οι 91 μαθητές (ή ποσοστό 30,8 %) απάντησαν
ότι είναι ένας/μία από τους άριστους/ες μαθητές/τριες της τάξης, οι 73 μαθητές (ή
ποσοστό 24,7%) ένας/μία από τους μέτριους/ες μαθητές/τριες της τάξης, ενώ 4
μαθητές (ή ποσοστό 1,4%) δηλώνουν ότι είναι ένας/μία από τους κάτω του μετρίου
μαθητές/τριες της τάξης.
Πίνακας 4
(Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των μαθητών του δείγματος, σχετικά με
την εκτίμηση της επίδοσής τους στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα)
Το μάθημα που τα καταφέρνω πιο καλά στο σχολείο είναι:

f

%

Μαθηματικά

66

23,7

Φυσικά

51

18,3

Γλώσσα

50

18

Ιστορία

37

13,3

Θρησκευτικά

33

11,9

Γεωγραφία

16

5,8

Γυμναστική

14

5

Αγωγή

5

1,8

Αγγλικά

3

1,1

Τεχνικά

2

0,7

Μουσική

1

0,4
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Απ’ αυτούς που απάντησαν φαίνεται ότι οι μαθητές αυτοπροσδιορίζονται ως καλοί
μέσα από την επίδοσή τους κυρίως στα μαθηματικά, τη φυσική και τη γλώσσα, ενώ
τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα βρίσκονται πιο κάτω στις επιλογές τους.
Πίνακας 5
(Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των γονιών του δείγματος, σχετικά με την
εικόνα την οποία έχουν σχηματίσει για την επίδοση των παιδιών στους στο σχολείο)
Θεωρούμε ότι είναι:

f

%

Ένας /μία από τους πολύ καλούς/ές μαθητές/τριες της τάξης

109

37,6

Ένας /μία από τους μέτριους/ες μαθητές/τριες της τάξης

96

33,1

Ένας/μία από τους άριστους/ες μαθητές/τριες της τάξης

78

26,9

Ένας /μία κάτω του μέτριου μαθητή/τρια της τάξης

7

2,4

Από τους γονείς, 109 (ή ποσοστό 37,6%) δηλώνουν ότι το παιδί τους θεωρούν ότι
είναι ένας /μία από στους πολύ καλούς μαθητές/τριες στην τάξη, οι 96 γονείς (ή
ποσοστό 33,1%) δηλώνουν ότι το παιδί τους είναι ένας /μια από στους μέτριους
μαθητές στην τάξη, οι 78 γονείς (ή ποσοστό 26,9%) ένας /μία από στους άριστους
μαθητές/τριες στην τάξη, ενώ οι 7 απ’ αυτούς (ή ποσοστό 2,4%) δηλώνουν ότι το
παιδί τους είναι ένας /μία από στους κάτω του μέτριου μαθητές/τριες στην τάξη.
Πίνακας 6
(Έλεγχος σημαντικότητας των διαφορών των κατανομών συχνοτήτων μεταξύ του
δείγματος μαθητών και δασκάλων ως προς τη δήλωση «θεωρώ τον εαυτό μου έναν
από τους… μαθητές της τάξης»)
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
Μ
Α
Θ
Η
Τ
Ε
Σ

Έλεγχος Στατιστικής
Σημαντικότητας

δηλώσεις

στάση

Ν

«θεωρώ τον εαυτό μου
έναν από τους… μαθητές
της τάξης»

Υπερεκτίμησαν οι
μαθητές
Υποτίμησαν οι μαθητές
Ταυτίζονται οι απόψεις

36
116
137

Ζ

P

7,046

,000

Από τα παραπάνω στοιχεία του πίνακα διαπιστώνεται στατιστικά σημαντική
διαφοροποίηση (Ζ=7,046, P= ,000) μεταξύ των δηλώσεων μαθητών και δασκάλων,
σχετικά με την εικόνα που έχουν οι μαθητές για τον εαυτό τους όσον αφορά την
επίδοσή τους στα διάφορα μαθήματα. Από τα περιγραφικά στοιχεία του πίνακα
φαίνεται ότι 36 μαθητές υπερεκτίμησαν την επίδοσή τους, σε σχέση με τους
δασκάλους τους, 116 μαθητές την υποεκτίμησαν και 137 μαθητών η άποψη
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φαίνεται να ταυτίζεται με εκείνη των δασκάλων τους. Όσον αφορά στον άξονα
μαθητή, και σε δηλώσεις (σχετικά με την επίδοση) που έχουν να κάνουν με τη
συνολική του εικόνα, ως μαθητή, όπως την αντιλαμβάνονται και οι δύο παράγοντες
της εκπαιδευτικής διαδικασίας (δάσκαλος και μαθητής), οι ίδιοι οι μαθητές
φαίνεται να υποεκτιμούν γενικά τον εαυτό τους σε σχέση με τους δασκάλους τους.
Η διαπίστωση αυτή διαφαίνεται στις διαφοροποιήσεις των τιμών στις επιμέρους
δηλώσεις των μαθητών σε σχέση με την επίδοση τους στο σχολείο. Παρατηρείται,
δηλαδή, στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με την άποψη των
δασκάλων τους πάνω στις ίδιες εκτιμήσεις. Συνεπώς, άλλη συνολική εικόνα
παρουσιάζεται να έχουν διαμορφώσει για τους μαθητές τους οι δάσκαλοι και άλλη
είναι η εικόνα που αντιλαμβάνονται οι μαθητές για τον εαυτό τους. Το γεγονός
αυτό κατ’ επέκταση διαμορφώνει, ενδεχομένως, καθοριστικά, ένα πλέγμα
ανάπτυξης προσδοκιών, το οποίο φαίνεται να απέχει από την πραγματικότητα,
αφού άλλα στοιχεία εντοπίζει και αναγνωρίζει ο δάσκαλος στους μαθητές του και
άλλα φαίνεται να εντοπίζουν οι μαθητές στον εαυτό τους.
Πίνακας 7
(Έλεγχος της σημαντικότητας των διαφορών των κατανομών συχνοτήτων μεταξύ
του δείγματος μαθητών και δασκάλων ως προς το μάθημα που τα καταφέρνει ο
μαθητής πιο καλά στο σχολείο.)
Έλεγχος
Στατιστικής
Σημαντικότητας

ΔΑΣΚΑΛΟΙ
μάθημα

Μ
Α
Θ
Η ΓλώσΤ σα
Ε
Σ
Μαθηματικά

Φυσική

Γλώσσα

Μαθηματικά

Ν
Ποσ.Γραμμής

36
80,0%

4
8,9%

5
11,1%

Ποσ. Στήλης

31,3%

6,6%

9,8%

Ν
Ποσ.Γραμμής

16
26,7%

35
58,3%

2
3,3%

7
11,7%

Ποσ. Στήλης

13,9%

57,4%

14,3%

13,7%

Ν
Ποσ.Γραμμής

18
46,2%

10
25,6%

7
17,9%

4
10,3%

Ποσ. Στήλης

15,7%

16,4%

50,0%

7,8%
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Ν
Όλα τα Ποσ.Γραμμής
υπόλοιπα Ποσ. Στήλης

45
46,4%

12
12,4%

5
5,2%

35
36,1%

39,1%

19,7%

35,7%

68,6%

Από τα παραπάνω στοιχεία του πίνακα διαπιστώνεται στατιστικά σημαντική
διαφοροποίηση (χ2=82,832, P= ,000) μεταξύ των δηλώσεων μαθητών και
δασκάλων, σχετικά με το μάθημα που νομίζουν ο καθένας ξεχωριστά ότι τα
καταφέρνει καλύτερα ο μαθητής. Πιο συγκεκριμένα με τους μαθητές που δήλωσαν
τη Γλώσσα, ως το μάθημα που τα καταφέρνουν καλύτερα συμφωνεί και η
συντριπτική πλειοψηφία των δασκάλων (80%) με το υπόλοιπο 20% να μοιράζεται
σχεδόν εξίσου στα μαθηματικά, αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα μαθήματα (8,9%
έναντι 11,1%). Επίσης, η συμφωνία μεταξύ μαθητών και δασκάλων είναι αρκετά
ισχυρή και στην περίπτωση του μαθήματος των μαθηματικών. Με τους μαθητές
που δήλωσαν τα Μαθηματικά, ως το μάθημα που τα καταφέρνουν καλύτερα
φαίνεται να συμφωνεί το 58,3% των δασκάλων. Οι υπόλοιποι δάσκαλοι δηλώνουν
κυρίως τη Γλώσσα (26,7%) κι έπονται τα υπόλοιπα μαθήματα (11,7%), αλλά και η
φυσική (3,3%). Η συμφωνία των απόψεων μεταξύ μαθητών και δασκάλων φαίνεται
να είναι αδύναμη στην περίπτωση του μαθήματος της φυσικής (17,9%). Με τους
μαθητές που δήλωσαν τη Φυσική, ως το μάθημα που τα καταφέρνουν καλύτερα,
φαίνεται να διαφωνεί η συντριπτική πλειοψηφία των δασκάλων, εφόσον οι
τελευταίοι δήλωσαν τη Γλώσσα (σε ποσοστό 46,2%), τα Μαθηματικά (σε ποσοστό
25,6%) και τα υπόλοιπα μαθήματα (σε ποσοστό 10,3%).Όσον αφορά στα Υπόλοιπα
Μαθήματα το ποσοστό των δασκάλων που συμφωνεί με την αντίστοιχη δήλωση
των μαθητών είναι 36,1%. Αντίθετα, υψηλότερο ποσοστό δασκάλων δήλωσε τη
Γλώσσα ( 46,4%), τα Μαθηματικά (σε ποσοστό 12,4%) ή τη Φυσική (σε ποσοστό
5,2%).
Πίνακας 8
(Έλεγχος σημαντικότητας των διαφορών των κατανομών συχνοτήτων μεταξύ του
δείγματος μαθητών και γονέων ως προς τη δήλωση «θεωρώ τον εαυτό μου έναν
από τους… μαθητές της τάξης»)
Μ
Α
Θ
Η
Τ
Ε
Σ

ΓΟΝΕΙΣ
δηλώσεις

στάση

Ν

«θεωρώ τον εαυτό μου Υπερεκτίμησαν οι μαθητές
έναν από τους… μαθητές Υποεκτίμησαν οι μαθητές
της τάξης»
Ταυτίζονται οι απόψεις
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42
70
173

Έλεγχος
Στατιστικής
Σημαντικότητας
Ζ

P

-3,328

,001
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Από τα παραπάνω στοιχεία του πίνακα διαπιστώνεται στατιστικά σημαντική
διαφοροποίηση στις μεταξύ τους απόψεις (Ζ=-3,328, P= ,001). Πιο αναλυτικά, στην
παραπάνω ερώτηση, 42 μαθητές δηλώνουν ότι κάτι τέτοιο το πιστεύουν
περισσότερο απ’ όσο το πιστεύουν οι γονείς τους, 70 μαθητές δηλώνουν ότι κάτι
τέτοιο το πιστεύουν λιγότερο απ’ όσο το πιστεύουν οι γονείς τους, ενώ οι απόψεις
173 μαθητών συμπίπτουν με εκείνες των γονιών τους. Στην ουσία άλλη εικόνα
έχουν οι γονείς για τη σχολική επίδοση των παιδιών τους και άλλη οι ίδιοι οι
μαθητές. Αυτό ίσως δικαιολογείται αφού μοναδική πηγή πληροφόρησης για τους
γονείς είναι ο δάσκαλος.
Συνοψίζοντας, όσον αφορά στη σύγκλιση ή την απόκλιση των απόψεων των
μαθητών, των δασκάλων και των γονιών, στο σύνολο των παραπάνω κοινών
ερωτήσεων, διαπιστώθηκε ότι λιγότεροι από τους μισούς μαθητές συμφωνούν με
την άποψη των δασκάλων τους σχετικά με την επίδοσή τους, ενώ
αυτοπροσδιορίζονται ως «καλοί» ή «κακοί» μαθητές μέσα από το ενδιαφέρον τους
και την επίδοσή τους, κυρίως, στα Μαθηματικά, τη Φυσική και τη Γλώσσα. Επίσης,
παρουσιάζεται μια εικόνα στην οποία οι δάσκαλοι φαίνεται γενικά, να μη
γνωρίζουν, σε ποια μαθήματα τα πηγαίνουν καλά ή διαπιστώνονται ελλείψεις
στους μαθητές τους. Στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση στις απόψεις μεταξύ
των μαθητών και των γονιών τους διαπιστώθηκε και στη συνολική εικόνα σε σχέση
με τις επιδόσεις τους στο σχολείο.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι στην ουσία ο δάσκαλος αντιλαμβάνεται συνολικά
διαφορετικά το μαθητή και τη δράση του απ’ ότι ο μαθητής τον εαυτό του, με
αποτέλεσμα τη δημιουργία δυσκολιών στην ανάπτυξη της μεταξύ τους
σχεσιοδυναμικής. Ακόμη, δε μπορεί να υπάρξει σωστά προσανατολισμένη,
ανάπτυξη διδακτικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση δυσκολιών που
αναφέρονται στην μαθησιακή πορεία κι εξέλιξη του μαθητή, αφού, προκύπτει ότι
δεν υπάρχει αντιστοιχία στις αντιλήψεις των μερών της εκπαιδευτικής διαδικασίας
(δασκάλων-μαθητών, μαθητών-γονέων). Έτσι, οι μαθητές θα συνεχίσουν να
μαθαίνουν αποτυγχάνοντας, μέσα από αντικατοπτρισμούς αυτοϊδεών, αφού γονείς
και δάσκαλοι θα συνεχίζουν να βλέπουν διαφοροποιημένα την πορεία ανέλιξής
του.
Τέλος, θα ήταν άξιο λόγου η διερεύνηση και η συσχέτιση της επίδοσης των
μαθητών με τις δηλώσεις τους στις διάφορες ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. Θα
ήταν πολύ χρήσιμο να γνωρίζαμε πώς σκέφτονται, πώς δρουν και συμπεριφέρονται,
αλλά και τι συναισθήματα βιώνουν οι άριστοι, οι καλοί ή οι μέτριας επίδοσης
μαθητές, σχετικά όχι μόνο με τον εαυτό τους αλλά και με τους δασκάλους και τους
γονείς τους.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η προώθηση του εθελοντισμού ως μέσο σφυρηλάτησης της κοινωνικής
αλληλεγγύης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής, ιδίως μεσούσης της τρέχουσας
κοινωνικοοικονομικής κρίσης, καθιστούν περισσότερο από ποτέ αναγκαία την
εκπαίδευση για τον εθελοντισμό ήδη από τα πρώτα στάδια ανάπτυξης και
εκπαίδευσης των μαθητών.
Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε μια συνεργατική έρευνα-δράσης
μεταξύ δύο δημόσιων νηπιαγωγείων αστικής περιοχής της Αττικής, απομακρυσμένα
μεταξύ τους και από διαφορετικές εκπαιδευτικές περιφέρειες, κατά το σχολικό έτος
2013-2014.
Ο σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση των στάσεων και αντιλήψεων των νηπίων
σχετικά με τον εθελοντισμό, η ευαισθητοποίηση τους, με στόχο την ανάδειξη της
αξίας της εθελοντικής προσφοράς ως πρότυπο συμπεριφοράς για τη νέα γενιά, η
προώθηση του προτύπου του εθελοντή ως ενεργού πολίτη καθώς και η βελτίωση
των παιδαγωγικών πρακτικών των εκπαιδευτικών με σκοπό τη βελτίωση της
επαγγελματική τους ανάπτυξης.
Τα ευρήματα δείχνουν την αλλαγή των στάσεων και αντιλήψεων των μικρών
παιδιών σχετικά με τις αξίες του εθελοντισμού, την καλλιέργεια μιας συνεργατικής
κουλτούρας στις σχολικές μονάδες μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών
καθώς και την αποτελεσματικότητα της συνεργατικής έρευνας δράσης στην
αυτοβελτίωση των συμμετεχόντων μέσω της αναθεώρησης των προσωπικών
θεωριών και διδακτικών αντιλήψεων των εκπαιδευτικών.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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Η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση και κινητοποίηση των νέων σχετικά
με τον εθελοντισμό μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στη διαμόρφωση
συνείδησης και στάσης ενεργού πολίτη που αναλαμβάνει δράση, συμμετέχει και
παρεμβαίνει στα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα.
Τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο, ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνεται
πολλή μεγάλη σημασία στην κατανόηση και προώθηση αξιών, αρχών και εννοιών
που σχετίζονται με τον εθελοντισμό με χρήση εργαλείων μη τυπικής μάθησης, τα
οποία διευκολύνουν την κατανόηση, καλλιεργούν την πολλαπλή νοημοσύνη,
ενθαρρύνουν τη συνεργασία και αλληλεπίδραση των μαθητών και συνδέονται με
επιμέρους γνωστικούς τομείς του αναλυτικού προγράμματος εξυπηρετώντας τη
συνολική γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών.
Στόχος είναι με τα εργαλεία μη τυπικής μάθησης γύρω από το θέμα του
εθελοντισμού, οι μαθητές να αναπτύξουν την περιέργεια και να υιοθετήσουν μια
αίσθηση ευθύνης για τις προσωπικές τους δράσεις, να εκφράσουν τη
συμπαράσταση και αλληλεγγύη τους προς την κοινωνία και να αναλάβουν δράση
προκειμένου να προαχθούν οι αξίες του εθελοντισμού σε τοπικό επίπεδο. Η
βιωματική προσέγγιση των εργαλείων μη τυπικής μάθησης συνεπάγεται ενεργή
συναισθηματική εμπλοκή από όσους συμμετέχουν.
Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), ιδιαίτερα αυτές που ασχολούνται με τους
νέους, έχουν μεγάλη εμπειρία σχετικά με αυτά τα θέματα και τη χρήση εργαλείων
μη τυπικής μάθησης που δίνουν έμφαση στην εμπειρική, συμμετοχική και
βιωματική διάσταση της μάθησης.
Στη βάση αυτής της προβληματικής σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε μία συνεργατική
έρευνα δράσης μεταξύ ομάδων εκπαιδευτικών και μαθητών της Προσχολικής
Εκπαίδευσης καθώς και των Σχολικών Συμβούλων 24ης και 4ης Περιφέρειας
Προσχολικής Αγωγής με τη δημιουργία δικτύου επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης,
ανάπτυξης,
αναστοχασμού
και
συνεργατικότητας,
αξιολόγησης
και
αυτοαξιολόγησης, με σκοπό να φέρουν κοντά τις γνώσεις και την εμπειρία
αντίστοιχα, στοχεύοντας στην αλλαγή των στάσεων και των αντιλήψεων των μικρών
παιδιών σχετικά με τις αξίες του εθελοντισμού καθώς και στην επαγγελματική
ανάπτυξη των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών.
Η Έρευνα Δράσης είναι ανοικτή σε μεθόδους συμβατές με τους σκοπούς και τις
διαδικασίες της και κυρίως με το θεμελιώδες θέμα της συνεργασίας όσων
συμμετέχουν (koutselini, 2010). Η φύση της έρευνας δράσης είναι διττή, αφενός
αναστοχαστική, κινητοποιώντας τη διερεύνηση των προσωπικών επιλογών και
στάσεων και αφετέρου παρεμβατική, επιδιώκοντας όχι μόνο την ερμηνεία αλλά και
τη βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης.
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
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Η εκπαίδευση για τον εθελοντισμό σχετίζεται άμεσα με την εκπαίδευση στα
ανθρώπινα δικαιώματα, την περιβαλλοντική εκπαίδευση και τη διαπολιτισμική
επικοινωνία καθώς αναδεικνύουν συγκεκριμένες αξίες.
Σύμφωνα με την Ελληνική Ομοσπονδία Μη Κυβερνητικών Οργανισμών
«εθελοντισμός είναι η πρόθυμη δέσμευση ενός ατόμου να εργαστεί χωρίς αμοιβή
για ένα καθορισμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα για το γενικό καλό της κοινωνίας»
( Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, 2012). Ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας προτείνει
ως ορισμό της εθελοντικής εργασίας «οποιαδήποτε μη αμειβόμενη και μη
υποχρεωτική εργασία, που σημαίνει το χρόνο που αφιερώνουν οι άνθρωποι χωρίς
πληρωμή σε δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο ενός οργανισμού ή
απ’ ευθείας προς άλλους ανθρώπους εκτός του νοικοκυριού τους» (ό.π.).
Μορφές Εθελοντισμού
1. Ο διεθνής εθελοντισμός, ως προσφορά αλληλεγγύης στις χώρες του τρίτου
κόσμου αλλά και στην παροχή ανθρωπιστικών υπηρεσιών σε χώρες που
ταλανίζονται από εμπόλεμες συγκρούσεις.
2. Ο περιβαλλοντικός εθελοντισμός, ως προώθηση πρωτοβουλιών για προστασία
του περιβάλλοντος, της χλωρίδας και της πανίδας, την ανακύκλωση των
απορριμμάτων, τις εφαρμογές εναλλακτικών πηγών ενέργειας κ.λ.π.
3. Ο πολιτιστικός εθελοντισμός, ως προώθηση πολιτιστικών εκδηλώσεων για
φιλανθρωπικούς σκοπούς ή αναδόμηση και συντήρηση αρχαίων μνημείων
ιστορικής κληρονομιάς.
4. Ο εθελοντισμός της γειτονίας, που σχετίζεται με το δικό μας σχολείο, τοπική
κοινότητα, γειτονία.
Από τη δεκαετία του ‘70, η πτώση των σοσιαλιστικών καθεστώτων, οι ανεπάρκειες
της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, τα δημοσιονομικά προβλήματα, η κρίση
του κοινωνικού κράτους, η μοναξιά στις μεγαλουπόλεις και η παγκοσμιοποίηση,
κατέστησαν την κοινωνία των πολιτών ολοένα και πιο σημαντική. Έτσι, η παρακμή
του κοινωνικού κράτους και η διακοπή της εξασφάλισης του “συλλογικού αγαθού”,
με το αποτέλεσμα να προκύπτουν συνεχώς ανάγκες τις οποίες το παραδοσιακό
κοινωνικό κράτος να μην μπορεί να καλύψει, δημιούργησαν τις συνθήκες που
επέτρεψαν την εμφάνιση των Μη Κυβερνητικών Οργανισμών ΜΚΟ (Giddens, 2001).
Σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο, το κίνημα του εθελοντισμού καθυστέρησε να
αναπτυχθεί στην Ελλάδα. Σπέρματα των αντιλήψεων που συνδέονται με την
πραγμάτωση της κοινωνικής αλληλεγγύης μπορούμε να διακρίνουμε ήδη από τους
κλασικούς χρόνους. Πολλοί από τους φιλοσόφους της αρχαίας Ελλάδας
αναγνωρίζουν το ευμετάβολο του ανθρώπινου βίου και θεωρούν βασικό τρόπο
αντιμετώπισης της δυσπραγίας, παράλληλα προς τις πρώιμες δομές του κράτους
πρόνοιας της εποχής εκείνης, τις πράξεις αλληλεγγύης των πολιτών προς τους
συμπολίτες τους που παρέχονται εθελοντικά. Τέτοιες πρακτικές συνδέονται με τον
φιλοσοφικό ιδεαλισμό του Πλάτωνα, με τις θεωρητικές απόψεις του Αριστοτέλη, με
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τις αντιλήψεις των στωικών φιλοσόφων καθώς και με άλλα σύγχρονα φιλοσοφικά
ρεύματα.
Μέχρι το 1974, ο εθελοντισμός εκφράστηκε μόνο μέσα από μεμονωμένες
πρωτοβουλίες σε στιγμές έκτακτης ανάγκης (πόλεμοι, φυσικές καταστροφές). Τα
παραρτήματα διεθνών οργανισμών, όπως ο Ερυθρός Σταυρός και η UNICEF
αποτελούν εξαίρεση, παρόλα αυτά δεν τους δόθηκε η ευκαιρία να αναπτυχθούν
ιδιαίτερα στην Ελλάδα όπως έγινε σε άλλες χώρες. Παρόλα αυτά, από το 1974, η
δημοκρατία, η βελτίωση του επιπέδου ζωής, οι ιδεολογικές ανησυχίες, οι διεθνείς
σχέσεις και η οικονομική κατάσταση της χώρας είναι πια σε καλύτερο επίπεδο,
δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να ενδιαφερθούν και για τους
συνανθρώπους τους πέρα από τη δικιά τους επιβίωση και να υποστηρίξουν το έργο
των ΜΚΟ. Την ίδια στιγμή, η ανάπτυξη των ΜΜΕ βοήθησε τους εθελοντικούς
οργανισμούς να προβάλλουν το έργο τους και έτσι να τους γνωρίσει η ευρύτερη
κοινωνία.
Σε μελέτη της Ε.Ε. με τίτλο “Volunteering in the European Union” η Ελλάδα
κατατάσσεται στην ομάδα των Ευρωπαϊκών χωρών με αναλογική συμμετοχή του
πληθυσμού σε εθελοντικές δραστηριότητες λιγότερο του 10% (Educational,
Audiovisual & Culture Executive Agency, 2010). Συγκεκριμένα, στο τμήμα της
μελέτης που αφορά στην Ελλάδα, αναφέρεται ότι ο αριθμός των Ελλήνων
εθελοντών ανέρχεται περίπου σε 30 με 32 χιλιάδες. Παρόλα αυτά, φαίνεται να
υπάρχει αυξητική τάση συμμετοχής σε εθελοντικές δραστηριότητες.
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας το 2004 και οι Special Olympics στην Αθήνα το
2011 υπήρξαν σημαντικές στιγμές στην ιστορία του εθελοντισμού στη χώρα με μία
πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομένα συμμετοχή ενός μεγάλου αριθμού
εθελοντών. To 2011 ανακηρύχθηκε το «Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού» από το
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βασικό στόχο την ενθάρρυνση και
υποστήριξη των προσπαθειών που καταβάλλουν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και οι τοπικές και περιφερειακές αρχές για τη δημιουργία των συνθηκών
εκείνων στην κοινωνία των πολτών οι οποίες ευνοούν τον εθελοντισμό καθώς και
την ενίσχυση της προβολής των εθελοντικών δραστηριοτήτων ( Γενική Γραμματεία
Νέας Γενιάς, 2012).
Στις σύγχρονες αντίξοες κοινωνικές συνθήκες το σχολείο οφείλει να είναι ανοιχτό
στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον και να αναπτύσσει δυναμικό και εξωστρεφή
προς την κοινωνία και τους προβληματισμούς της προσανατολισμό. Η σχολική
κοινότητα πρέπει να αναπτύσσει αμφίδρομη σχέση με τα ζητήματα κοινωνικής
ευαισθησίας, να καλλιεργείται η εγρήγορση των νέων ανθρώπων και το ιδεώδες της
συλλογικής προσφοράς.
Το μαθητικό κοινό μπορεί να αναπτύξει συλλογικά κοινωνικές δράσεις και με
βιωματική και συνεργατική προσέγγιση των κοινωνικών θεμάτων να καλλιεργήσει
τις αξίες της ανθρωπιστικής συνεισφοράς, της αλτρουιστικής ιδεολογίας και της
αλληλεγγύης.
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Η έννοια του εθελοντισμού μπορεί να υποστηριχθεί και να προαχθεί με πολιτιστικές
δραστηριότητες, ημερίδες, σεμινάρια και αφιερώματα από μαθητές και
εκπαιδευτικούς για να μεταδοθεί το μήνυμα της εκούσιας συνειδητής προσφοράς
προς το κοινωνικό σύνολο και να εδραιωθεί η σπουδαιότητά του στη σκέψη των
νέων ανθρώπων.
Προγράμματα Περιβαλλοντικά, Πολιτιστικά, Αγωγής-Υγείας που υλοποιούνται στα
πλαίσια της σχολικής κοινότητας είναι δυνατόν να καλλιεργήσουν και να
διαμορφώσουν εθελοντική συνείδηση στους μαθητές καθώς τους ενεργοποιούν για
να δραστηριοποιηθούν σε διάφορους τομείς και να αναλάβουν πρωτοβουλίες που
σχετίζονται με την ευαισθητοποίησή τους για πλήθος ζητημάτων.
Η συνεργασία του σχολείου με διάφορους κρατικούς φορείς και υπηρεσίες μπορεί
επίσης να ενδυναμώσει την εθελοντική δράση των μαθητών. Η επικοινωνία με
εθελοντικές οργανώσεις είναι δυνατό να συμβάλλει στην ενεργό συμμετοχή των
παιδιών σε δράσεις με κοινωφελή χαρακτήρα.
Το γεγονός ότι ο εθελοντισμός είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο δυναμικό και
πολυδιάστατο καθώς επίσης ότι η εθελοντική δράση αρχίζει πρώτα από το σχολείο
και ακολούθως μεταφέρεται στην οικογένεια και στην κοινότητα, θα ήταν χρήσιμο
κάθε σχολείο να καλλιεργεί στην πράξη τον εθελοντισμό ως αναπόσπαστο μέρος
της δραστηριότητάς του αναπτύσσοντας δράσεις αλληλεγγύης με φορέα τους τα
ίδια τα παιδιά.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
Ο σκοπός της έρευνας μας ήταν:
• Να διερευνήσουμε τις στάσεις και αντιλήψεις των νηπίων σχετικά με τον
εθελοντισμό και να διαπιστώσουμε την αλλαγή των στάσεων και τον αντιλήψεων
τους μετά την εφαρμογή του προγράμματος.
• Να ευαισθητοποιήσουμε τα νήπια σχετικά με τον εθελοντισμό, με βάση τις
αρχές της βιωματικής μάθησης, με στόχο την ανάδειξη της αξίας της εθελοντικής
προσφοράς, ως πρότυπο συμπεριφοράς για τη νέα γενιά και την προετοιμασία
τους, ήδη από την πρώτη βαθμίδα εκπαίδευσης, για την ανάληψη ρόλων ενεργού
μαθητή-εθελοντή-πολίτη, μέσα και στο πλαίσιο του Θεματικού Έτους 2013-14 των
Σχολικών Δραστηριοτήτων: ''Ενεργός Πολίτης'' και η ενίσχυση της κοινωνικής
αλληλεγγύης.
• Να εξετάσουμε τη βελτίωση των διδακτικών πρακτικών των εκπαιδευτικών και
γενικότερα την βελτίωση της επαγγελματικής τους ανάπτυξης.
Στόχοι:
• Να εξοικειωθούν τα νήπια και να κατανοήσουν τις έννοιες του εθελοντισμού, του
εθελοντή και των τομέων προσφοράς εθελοντικής εργασίας.
• Να βιώσουν την αξία της εθελοντικής προσφοράς, ώστε να αναπτυχθούν
ολόπλευρα σε γνωστικό, συναισθηματικό και κοινωνικό επίπεδο, θέτοντας γερά
θεμέλια για την κατοπινή τους συμμετοχή σαν εθελοντές- ενεργοί πολίτες.
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• Να αναπτύξουν ικανότητες και να διαμορφώσουν στάσεις, αξίες και
συμπεριφορές που θα τα επιτρέψει να διαχειριστούν ζητήματα που αφορούν την
κοινωνία τους και να συμβάλλουν στην προώθηση του εθελοντισμού ως πρόταση
για την επίλυσή τους.
• Μέσα από ποικίλες δραστηριότητες, να κατανοήσουν, να καλλιεργηθούν, να
ευαισθητοποιηθούν και να ενθαρρυνθούν στη συνεργασία μεταξύ τους και με
άλλους φορείς.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δύο δημόσια νηπιαγωγεία αστικής περιοχής της
Αττικής, απομακρυσμένα μεταξύ τους και από διαφορετικές εκπαιδευτικές
περιφέρειες, κατά το σχολικό έτος 2013-2014. Ο μαθητικός πληθυσμός ήταν
ανομοιογενής
εξαιτίας
των
κοινωνικοοικονομικών
και
πολιτισμικών
χαρακτηριστικών της περιοχής.
Διήρκησε 7 μήνες και συμμετείχαν 45 νήπια και προνήπια, δύο Νηπιαγωγοί και δύο
Σχολικοί Σύμβουλοι της 24ης και 4ης Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής, ως
εξωτερικοί συνεργάτες- διευκολυντές. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι με το ρόλο του
διευκολυντή επεδίωξαν να αποκτήσουν ρόλο ενεργό και δυναμικό, με σκοπό να
συμβάλλουν στην ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής ερευνητικής διαδικασίας.
Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η συνεργατική έρευνα δράσης
Η Έρευνα Δράσης, ορίζεται ως η διαδικασία ανάπτυξης η οποία διευκολύνει τη
διερεύνηση αυθεντικών προβλημάτων στο χώρο εργασίας και υποστηρίζει τη
δημιουργία νέας γνώσης. Συμβάλλει στην επαγγελματική ανάπτυξη των
εκπαιδευτικών και τείνει να μετατρέψει την εκπαιδευτική πρακτική σε πιο
βαθυστόχαστη παιδαγωγική διαδικασία (Carr & kemmis, 2010, Elliot, 1991).
Ως χαρακτηριστικά της συνεργατικής έρευνας δράσης ορίζονται: η κριτική, ο
αναστοχασμός, η συλλογικότητα και η συνεργασία (Day, 2003).
Τα μεθοδολογικά εργαλεία που αξιοποιήθηκαν στην έρευνα δράσης:
• η συστηματική παρατήρηση και καταγραφή
• η συζήτηση και οι αποκρίσεις των μαθητών μέσα από εστιασμένες συζητήσεις
(focus groups)
• το ημερολόγιο (εργαλείο αναστοχασμού & ανατροφοδότησης)
• Βιντεοσκοπήσεις - φωτογραφίσεις
• φύλλα παρατήρησης
• αυθεντικά έργα των παιδιών ατομικά και ομαδικά
• ερωτηματολόγια προς γονείς
• συνεντεύξεις σε γονείς και υπευθύνους φορέων
Διαδικασία της έρευνας-Παρουσίαση Δεδομένων
Μία φορά την εβδομάδα, πραγματοποιούνταν συναντήσεις μεταξύ των
εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων και μια φορά τον μήνα, οργανωμένες
συναντήσεις, μαζί με τους εξωτερικούς συνεργάτες – διευκολυντές, επί επτά μήνες,
με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και την ανατροφοδότηση.
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Για τις ανάγκες της έρευνας πραγματοποιήθηκαν δια ζώσης συναντήσεις και κοινές
επισκέψεις μεταξύ των συνεργαζόμενων σχολείων. Έγινε αξιοποίηση μέσων Τ.Π.Ε
(skype, mails, e–cards, videos) καθώς και διερευνητικές δράσεις, που
διαπραγματεύονταν θέματα της καθημερινότητας και σχετίζονταν με τον
εθελοντισμό, όπως ανθρώπινα δικαιώματα, αναγκαιότητα προσφοράς βοήθειας,
αλληλεγγύη, αποδοχή και σεβασμός, ΑΜΕΑ, τρίτη ηλικία. Έγινε συλλογή υλικού και
ανταλλαγή απόψεων μέσα στις ομάδες. Ενεπλάκησαν γονείς, συνάδελφοι και
άλλων βαθμίδων, φίλοι, γείτονες, τοπικός τύπος, φορείς της τοπικής κοινωνίας και
εθελοντικών ομάδων και πραγματοποιήσαμε διάφορες δράσεις, αυθόρμητες αλλά
και κατάλληλα σχεδιασμένες, ώστε να ευαισθητοποιήσουμε και να
ευαισθητοποιηθούμε, μικροί μεγάλοι σε θέματα εθελοντισμού και να δράσουμε
όπου ήταν δυνατό, με τα μέσα που διαθέταμε.
Η δράση αυτή είναι συνέχεια της περσινής συνεργασίας μας, σε πρόγραμμα με
τίτλο «Από το Κερατσίνι ως τον Πειραιά, βάζουμε τις ιδέες μας σε κοινό κουμπαρά,
για το χρήμα ερευνούμε και όσα μάθουμε και σε εσάς θα πούμε». Μετά από
επιθυμία όλων μας, αφού μάθαμε για το χρήμα, τη χρήση και την αξία του,
επιλέξαμε να αναπτύξουμε από κοινού, μια έρευνα δράσης με θέμα τον
«Εθελοντισμό».
Σε πρώτη φάση έγινε η καταγραφή των απόψεων των παιδιών με στόχο την
ανίχνευση των αντιλήψεων τους για την έννοια του εθελοντισμού.
Σε δεύτερη φάση, υλοποιήθηκαν δραστηριότητες οι οποίες συνέβαλαν στην
ανάπτυξη δεξιοτήτων, γνώσεων και στάσεων σχετικά με το θέμα και κινήθηκαν
στους θεματικούς άξονες Εθελοντισμός, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Εθελοντικές
ομάδες-ΜΚΟ, Ιστορία, Περιβάλλον, Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Επικοινωνία,
Ενδεικτικά:
1) Εξοικείωση των νηπίων με την έννοια του εθελοντισμού, με το πού και πώς
μπορούμε να βοηθήσουμε μέσα από αναζήτηση και συλλογή υλικού.
2) Γνωριμία με τον πρώτο εθελοντή (Προμηθέας) και τον εθελοντισμό στο Έπος του
1940 και αποτύπωση των απόψεών τους στις ζωγραφιές τους.

3) Προσφορά εθελοντικής βοήθειας με απλές ανακοινώσεις στο χώρο του σχολείου.
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4) Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης στα ανοιχτά εργαστήρια
γονέων στα σχολεία μας αποφασίζουμε να φτιάξουμε τους κουμπαράδες « Της
αγάπης και του Εθελοντισμού» , για τον τηλεμαραθώνιο της UNICEF.
5)Εθελοντικές δράσεις σε συνεργασία με τους γονείς, όπως συγκέντρωση τροφίμων
για το ''Χαμόγελο του Παιδιού'' και κατασκευές για το πασχαλινό παζάρι του
σχολείου, καθώς τα έσοδα διατέθηκαν για την ενίσχυση των παιδιών όλου του
κόσμου.
6) Συνεργασία με εθελοντικούς οργανισμούς ( Χαμόγελο του παιδιού, UNICEF),
Ιδιώτες εθελοντές, εθελοντικές οργανώσεις (ACTIONAID, LET’S DO IT GREECE 2014,
«Κάνε μια Ευχή Ελλάδας», με την Ε.Δ.Ο.Κ – εθελοντές διασώστες, SAPT HELLAS, με
τη «Φλόγα» και με την «Ελπίδα»).

7) Πανελλαδική Συνεργασία με σχολεία: Συμμετείχαμε με τις αφίσες μας σε ένα
βιβλίο, που ξεκίνησε από το 2ο Νηπιαγωγείο Νέων Μουδανιών και ταξίδεψε σε όλη
την Ελλάδα για τα Δικαιώματα των παιδιών, με μηνύματα από όλα τα σχολεία.
8) Ανταλλαγή επισκέψεων μεταξύ των δύο σχολείων και οργάνωση δράσεων από
κοινού είτε με τη χρήση ΤΠΕ (SKYPE), είτε με ανταλλαγή υλικού και δια ζώσης
συναντήσεις.
9) Συνεργασία με το Τ.Ε.Ε Βόλου, όπου μετά από την συλλογή καπακιών από τα
παιδιά των νηπιαγωγείων για την αγορά αμαξιδίων για τους μαθητές του σχολείου,
εθελοντές γονείς τα μετέφεραν στο Βόλο.
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10)Συνεργασία με την ΚΟΔΕΠ ( Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση του Πειραιά) όπου
τα νήπια με τις κατασκευές τους ενίσχυσαν το χριστουγεννιάτικο παζάρι που
διοργάνωσε η ίδια για τη σίτιση απόρων καθώς και με το Β΄ ΚΑΠΗ Κερατσινίου,
όπου οι γονείς προσέφεραν εθελοντική δράση.
11) Εθελοντική προσφορά τροφίμων και παιχνιδιών στο Κατάστημα Αλληλεγγύης
του Δήμου
Πειραιά με τη συνεργασία των Συλλόγων Γονέων των δύο
νηπιαγωγείων.
12) Τα παιδιά και οι γονείς έγιναν εθελοντές μέσα στις τάξεις για την δημιουργία
διαφόρων κατασκευών με σκοπό να τις προσφέρουν σε παζάρια Κοινωφελών
Ιδρυμάτων.
13) Δράσεις σχετικές με το Περιβάλλον, όπως π.χ. καθαρισμός του προαύλιου του
σχολείου από τα παιδιά, τοποθέτηση ενημερωτικών οικολογικών πινακίδων στην
αυλή του σχολείου, και δενδροφύτευση στη γειτονιά του σχολείου.

14) Άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία

Σε τρίτη φάση έγινε η αξιολόγηση του προγράμματος από:
α) τους μαθητές και των δύο σχολείων μέσα από εστιασμένες συζητήσεις (focus
groups) και τα έργα τους,
β )τους γονείς με τη διανομή και συμπλήρωση ερωτηματολογίου, με στόχο την
καταγραφή της ουσιαστικής εξέλιξης-αλλαγής των παιδιών τους μετά την
ολοκλήρωση του συγκεκριμένου προγράμματος.
γ) τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στο πρόγραμμα με τη διενέργεια
ημιδομημένων συνεντεύξεων από τις Σχολικές Συμβούλους που είχαν τον ρόλο του
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διευκολυντή στην όλη διαδικασία, και συμμετοχικών παρατηρήσεων από τις ίδιες,
αξιοποιώντας τα φύλλα παρατήρησης που συμπληρώθηκαν
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
• Δημιουργήθηκε ένα συνεργατικό περιβάλλον μεταξύ των εκπαιδευτικών και των
μαθητών και των δύο σχολείων, μέσω της αλληλεπίδρασης και της ανταλλαγής
ιδεών.
• Αναπτύχθηκε μια συνεργατική κουλτούρα στις σχολικές μονάδες, οι
εκπαιδευτικοί έγιναν πιο δεκτικοί σε αλλαγές, υιοθέτησαν νέες πρακτικές στη
διδασκαλία τους και απέκτησαν την εμπειρία της επαγγελματικής τους ανάπτυξης.
• Βελτιώθηκαν σε θέματα διδακτικών πρακτικών, αυτοξιολόγησης και
αναστοχασμού.
• Τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων προς τους γονείς έδειξαν ότι
βελτιώθηκαν οι σχέσεις μεταξύ των μαθητών, μαθητών και εκπαιδευτικών,
εκπαιδευτικών και γονέων με τη δημιουργία ενός συνεργατικού περιβάλλοντος
μέσω της αλληλεπίδρασης και της ανταλλαγής ιδεών.
• Τα παιδιά ερεύνησαν, ανακάλυψαν, ήρθαν σε επαφή με εθελοντικούς
οργανισμούς , φορείς και απλούς εθελοντές. Ευαισθητοποιήθηκαν , έπαιξαν
παιχνίδια ρόλων, δραματοποίησαν, κατασκεύασαν έργα, συμμετείχαν σε
εκδηλώσεις και κινητοποιήθηκαν έτσι , ώστε με βιωματικό τρόπο έμαθαν για την
αξία της εθελοντικής προσφοράς.
• Παρατηρήθηκε επίσης ότι τα νήπια συμμετείχαν περισσότερο σε συζητήσεις, ενώ
ταυτόχρονα το λεξιλόγιό τους εμπλουτίστηκε σημαντικά.
• Άρχισαν σε σημαντικό βαθμό να αξιοποιούν όλα τα εργαλεία που τους δόθηκαν
(διάλογος, μουσική, εικαστικά, δραματική τέχνη, γραφή) προκειμένου να
εκφραστούν.
• Έγιναν πιο δεκτικά στις συνεργασίες τους και σχημάτιζαν αυθόρμητα ομάδες
διαφορετικής σύνθεσης.
• Μαζί με τα παιδιά και οι οικογένειες τους, είχαν την ευκαιρία να προσεγγίσουν
την έννοια του εθελοντισμού και να γνωρίσουν την χαρά της προσφοράς στον
συνάνθρωπο, την φύση και τα ζώα.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Κατά την άποψη μας, η συνεργατική έρευνα δράσης θεωρήθηκε : «ως μια
κινητοποίηση ανταλλαγής εμπειριών και ιδεών», ως «η καλύτερη λύση για την
εισαγωγή καινοτομιών», « το κίνητρο για αλλαγές στην τάξη», το κίνητρο για την
ανάπτυξη αναστοχαστικών διαδικασιών.
Επίσης η συνεργατική έρευνα δράσης απέφερε πολλαπλά και σημαντικά οφέλη,
διαγράφοντας έτσι ως μελλοντικό στόχο τη συνέχιση του προγράμματος κατά την
καινούργια σχολική χρονιά 2014-15. Σχεδιάσαμε και ήδη υλοποιούμε κατά την
φετινή σχολική χρονιά , μια νέα έρευνα δράσης, πάνω σε θεματική επέκταση του
προγράμματος του εθελοντισμού και την αδελφοποίηση των σχολείων μας, μετά
από τριετή γόνιμη συνεργασία μεταξύ των δύο νηπιαγωγείων.
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Το γραφειοκρατικό μοντέλο διοίκησης στο ελληνικό ολιγοθέσιο
δημοτικό σχολείο του 2015. Έννοια του παρελθόντος, ή
καθημερινότητα;
Έρευνα σε ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία των Νομών Βοιωτίας και
Εύβοιας
Τυριακίδου Πολυνίκη
Med, Δασκάλα
polinaki_ti@hotmail.com
Τσιαπλές Νικόλαος
Δάσκαλος
tsiaples@sch.gr
Περίληψη
Στις μέρες μας, ο όρος γραφειοκρατία είναι άμεσα συνυφασμένος με την οργάνωση
και τη λειτουργία των σχολικών οργανισμών. Το ολιγοθέσιο σχολείο δεν αποτελεί
εξαίρεση. Η εξειδίκευση, ο καταμερισμός εργασίας, ο απρόσωπος
προσανατολισμός, η ιεραρχία, οι κανόνες, οι κανονισμοί και ο προσανατολισμός
καριέρας - βασικά χαρακτηριστικά του γραφειοκρατικού μοντέλου του Max Weber βρίσκουν άμεση εφαρμογή στο ολιγοθέσιο σχολείο. Από την πλευρά τους όμως οι
εκπαιδευτικοί αναλύοντας τα ευρήματα της έρευνας, διατυπώνουν αρκετές
ενστάσεις αναφορικά με τη χρησιμότητα και την αποτελεσματικότητα του
γραφειοκρατικού μοντέλου.
Εισαγωγή
Σήμερα ο όρος γραφειοκρατία εξακολουθεί να κυριαρχεί στην περιγραφή της
οργάνωσης μεγάλων δομών της κοινωνίας και ως εκ τούτου κατέχει εξέχουσα θέση
και στην εκπαίδευση. Το ολιγοθέσιο σχολείο, εξακολουθώντας να αποτελεί βασικό
πυλώνα παροχής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δε θα μπορούσε να είναι η εξαίρεση.
Ο Max Weber, ο οποίος ασχολήθηκε διεξοδικά με το γραφειοκρατικό μοντέλο,
χαρακτηρίζεται ως κύριος εκφραστής του. Οι πρακτικές του εν λόγω μοντέλου
βρίσκουν ουσιαστική εφαρμογή στο ελληνικό ολιγοθέσιο σχολείο, αλλά όχι πάντα
με θετικό τρόπο.
Η παρούσα μελέτη ερευνά τις απόψεις και στάσεις των εκπαιδευτικών που
υπηρετούν ή υπηρέτησαν σε μια συγκεκριμένη κατηγορία σχολείων, τα ολιγοθέσια
σχολεία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το ολιγοθέσιο δημοτικό σχολείο στην Ελλάδα
αποτελεί ακόμα και στις μέρες μας σημαντικό κεφάλαιο για την εκπαίδευση ως
αναπόσπαστο κομμάτι οποιασδήποτε εκπαιδευτικής πολιτικής. Παρόλο που τη
δεκαετία 1991-2000 τα Ολιγοθέσια σχολεία μειώθηκαν κατά 28,6% (Δήμου, 2002),
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αποτελούν ακόμα αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής εκπαίδευσης για την
ανάπτυξή της λόγω των ιδιαιτεροτήτων της ελληνικής κοινωνίας (Saiti, 2005).
Για την εκπόνηση της παρούσας έρευνας συνέβαλαν εκπαιδευτικοί ολιγοθέσιων
σχολείων των νομών Βοιωτίας και Εύβοιας αφού αποτέλεσαν τα υποκείμενα της
έρευνας. Η μελέτη αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος παρατίθεται μιας
μικρής έκτασης βιβλιογραφική ανασκόπηση ενώ στο δεύτερο ακολουθεί η ανάλυση
της έρευνας.
ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ
Βασικά Χαρακτηριστικά Του Γραφειοκρατικού Μοντέλου Του Max Weber
Η γραφειοκρατία θεωρείται πολύπλοκος όρος και περιλαμβάνει πολλές φορές
αλληλοεξαρτώμενα στοιχεία. Ο όρος ''γραφειοκρατία'' συσχετίζεται με τον όρο
''ορθολογισμός'', για αυτό το μοντέλο του Weber χαρακτηρίζεται και ως ιδεατό
μοντέλο (Σαΐτης, 2005). O Weber υποστηρίζει ότι η γραφειοκρατία εκφράζει τον πιο
αποτελεσματικό τρόπο διοίκησης στους επίσημους οργανισμούς (Ράπτης &
Βιτσιλάκη, 2007).
Ο Max Weber λοιπόν διακρίνει πέντε κύρια χαρακτηριστικά του γραφειοκρατικού
μοντέλου διοίκησης (Gerth & Wright Mills, 1946· Πασιαρδής, 2014):
1) Εξειδίκευση και καταμερισμός εργασίας
2)Απρόσωπος προσανατολισμός
3)Ιεραρχία
4)Κανόνες και κανονισμοί
5)Προσανατολισμός καριέρας
Βέβαια, ο κάθε οργανισμός μπορεί να είναι λιγότερο ή περισσότερο
γραφειοκρατικός σε κάποιο από τα παραπάνω χαρακτηριστικά (Hoy & Miskel,
2013).
Εφαρμογές Του Γραφειοκρατικού Μοντέλου Στο Ολιγοθέσιο Σχολείο
Ολόκληρο το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι δομημένο πάνω στο
γραφειοκρατικό μοντέλο διοίκησης (Κουσουλός, Μπούνιας & Καμπουρίδης, 2004).
Πλήθος εφαρμογών του γραφειοκρατικού μοντέλου συναντάται στις σχολικές
μονάδες, δηλαδή προς τα κάτω, καθώς το σχολείο αποκεντρώνεται από την
εξουσία.
α. Εξειδίκευση και καταμερισμός εργασίας
Στο ολιγοθέσιο δημοτικό σχολείο εργάζονται μόνο δάσκαλοι ως εκπαιδευτικοί, οι
οποίοι διορίζονται/προσλαμβάνονται στη συγκεκριμένη θέση βάσει κριτηρίων
καθορισμένων από την πολιτεία. Ο εκπαιδευτικός του ολιγοθέσιου σχολείου
καλείται να διδάξει πολλά μαθήματα ταυτόχρονα, επειδή στην ίδια σχολική
αίθουσα φοιτούν μαθητές διαφορετικών τάξεων. Με την καθημερινή τριβή όμως, ο
εκπαιδευτικός του μικρού σχολείου εξοικειώνεται με τη συγκεκριμένη απαιτητική
καθημερινότητα, καθώς αποκτά όλο και περισσότερες δεξιότητες, αναφορικά με
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την ιδιαίτερη διδακτική διαδικασία. Ταυτόχρονα, καλείται να διδάξει μαθήματα,
όπως γυμναστική, μουσική, αισθητική αγωγή, θεατρική αγωγή λόγω έλλειψης
άλλων ειδικοτήτων στον χώρο του σχολείου. Μέσω αυτής της διαδικασίας
αποκτάται μια σειρά δεξιοτήτων από το εκπαιδευτικό προσωπικό, αναγκαστικά
βέβαια λόγω της φύσης του σχολείου. Αποσαφηνίζεται λοιπόν ότι η διδασκαλία σε
ένα ολιγοθέσιο σχολείο είναι αρκετά απαιτητική και σημαντικά δυσκολότερο το
έργο του εκπαιδευτικού (Φύκαρης, 2002). Ωστόσο, οι νεοαποκτηθείσες δεξιότητες
των εκπαιδευτικών χάρη στις ιδιαιτερότητες του μικρού σχολείου οδηγούν τελικά
στη μεγαλύτερη διδακτική αποτελεσματικότητά τους (Hoy & Miskel, 2013).
β. Απρόσωπος προσανατολισμός
Όπως όλα τα σχολεία, έτσι και το ολιγοθέσιο σχολείο είναι ένας οργανισμός, ο
οποίος διοικείται σύμφωνα με νόμους και κανόνες. Δεν κάνει διακρίσεις, καθώς
όλοι οι μαθητές απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις,
αντιμετωπιζόμενοι ως ισότιμα μέλη του. Παράλληλα, όσον αφορά τους
εκπαιδευτικούς, η θέση που κατέχουν στη σχολική μονάδα είναι αυτή που
καθορίζει τις ελευθερίες τους διδακτικά και διοικητικά, ακόμα και αν
παραβλέπονται οι ατομικές τους ανάγκες (Πασιαρδής, 2004). Δεν υφίστανται
συναισθηματικές αγκυλώσεις, αφού, αποβλέποντας στην αποτελεσματικότητα του
οργανισμού, μαθητές και εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζονται με βάση τη θέση τους,
και όχι προσωπικά. Ως υποσημείωση, αξίζει να τονισθεί ότι σε αρκετές περιπτώσεις
στο μικρό σχολείο υπηρετεί μόνο ένας εκπαιδευτικός. Ακόμα κι έτσι όμως, οι
δράσεις του εκπαιδευτικού θεμελιώνονται σε γεγονότα, κανόνες, νόμους. Παρά τη
μοναδικότητά του (ποσοτικά), υπερισχύει η προσήλωσή του στη θέση που καλείται
να υπηρετήσει.
γ. Ιεραρχία
Το ολιγοθέσιο σχολείο έχει αυστηρά καθορισμένη ιεραρχία. Ξεκινώντας από κάτω,
υπάρχει ο σύλλογος διδασκόντων (από ένα έως τρία άτομα). Επικεφαλής του
ολιγοθέσιου σχολείου είναι ο Προϊστάμενος, που εκτελεί τα διοικητικά καθήκοντα,
όπως αυτά απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία. Ανώτερος διοικητικός
υπεύθυνος για τη λειτουργία του είναι ο Διευθυντής Εκπαίδευσης του νομού.
Ανεβαίνοντας τα σκαλοπάτια της ιεραρχίας ακολουθείται πιστά το οργανόγραμμα
του Υπουργείου.
δ. Κανόνες και κανονισμοί
Διασαφηνίζεται ότι η τήρηση της σταθερότητας, ανεξαρτήτως των θέσεων των
εκάστοτε προσώπων, εξασφαλίζεται μέσω κανόνων και κανονισμών (Πασιαρδής,
2014). Έτσι και στο ολιγοθέσιο σχολείο ισχύουν αυστηρά όλοι οι νόμοι της
Ελληνικής Πολιτείας για τη λειτουργία των δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας (Π.Δ.,
201/98). Αυτό το σύστημα των κανόνων καλύπτει τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις των μελών, οποιασδήποτε θέσης, συντονίζοντας τις δραστηριότητες
στο πλαίσιο της ιεραρχίας (Hoy & Miskel, 2013).
ε. Προσανατολισμός καριέρας
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Συμφώνα με τον νόμο, ο εκπαιδευτικός που εκτελεί χρέη προϊσταμένου στο
ολιγοθέσιο σχολείο πριμοδοτείται με κάποια μόρια διοικητικού έργου, ώστε να έχει
τη δυνατότητα κάποια στιγμή να διεκδικήσει θέση διευθυντή πολυθέσιου σχολείου,
συμβούλου ή διευθυντή εκπαίδευσης. Πολλοί λοιπόν επιλέγουν την εργασία σε ένα
ολιγοθέσιο σχολείο με σκοπό την επαγγελματική τους ανέλιξη.
Βοηθητικά Στοιχεία Του Γραφειοκρατικού Μοντέλου Στη Λειτουργία Του
Ολιγοθέσιου Σχολείου
Στο ολιγοθέσιο σχολείο η εργασία εξειδικεύεται εξ' αρχής, εφόσον ο εκπαιδευτικός
αναλαμβάνει τη διδασκαλία των τάξεων που του αναλογούν, επιφορτιζόμενος
συνάμα με το διοικητικό έργο. Η προσήλωσή του σε αυτές τις διαδικασίες, η
επανάληψή τους και η μη ενασχόλησή του με άλλες παραμέτρους τον καθιστούν με
την πάροδο του χρόνου πληρέστερα ενημερωμένο και εξοικειωμένο. Επιπρόσθετα,
με την εφαρμογή της ιεραρχίας, ο προϊστάμενος εκπαιδευτικός στο ολιγοθέσιο
σχολείο επιζητά την απαραίτητη υπακοή και συναίνεση από το υπόλοιπο
εκπαιδευτικό προσωπικό προκειμένου να επιτυγχάνεται η πειθαρχία. Βέβαια, η
εφαρμογή κανόνων και κανονισμών οδηγούν στην ισοπολιτεία, οπότε όλοι οι
μαθητές και οι εκπαιδευτικοί της μικρής σχολικής μονάδας αισθάνονται
δικαιοσύνη, ισότητα, συνεκτικότητα (Hoy & Miskel, 2013). Τέλος, υπάρχει κίνητρο
για τους εκπαιδευτικούς, καθώς ως δημόσιοι υπάλληλοι, ο μεν προϊστάμενος του
ολιγοθέσιου πριμοδοτείται για να συνεχίσει σε κάποια ανώτερη θέση στελέχους
εκπαίδευσης, ο δε εκπαιδευτικός της τάξης επιζητά την αποτελεσματικότητα του
σχολείου, καθώς έτσι καρπώνεται σπουδαίο μέρος της, γεγονός που θεωρείται
προσόν για μελλοντική επαγγελματική σταδιοδρομία.
Στοιχεία Του Γραφειοκρατικού Μοντέλου Στη Λειτουργία Του Ολιγοθέσιου
Σχολείου Που Εγκυμονεί Κινδύνους
Αρκετά από τα μειονεκτήματα ή τους κινδύνους του γραφειοκρατικού μοντέλου τα
έχει καταγράψει ο Gouldner στο έργο του για την «επαγγελματική γραφειοκρατία»
(Πασιαρδής, 2014· Hoy & Miskel, 2013). Στο ολιγοθέσιο σχολείο σημειώνονται
επαναλαμβανόμενες λειτουργίες και για αυτό καραδοκεί κίνδυνος πλήξης και ανίας
του εκπαιδευτικού προσωπικού (Πασιαρδής, 2014). Αρκετές φορές το ηθικό των
εκπαιδευτικών είναι σε χαμηλά επίπεδα, καθώς ο απρόσωπος προσανατολισμός,
όπως αναλύεται στο γραφειοκρατικό μοντέλο του Weber και εφαρμόζεται στην
σχολική μονάδα, δεν παρέχει κίνητρα στους εκπαιδευτικούς σε προσωπικό επίπεδο,
γεγονός που απειλεί τη λειτουργικότητα του σχολείου (Hoy & Miskel, 2013). Συχνά
δημιουργούνται παρεξηγήσεις ανάμεσα στον εκπαιδευτικό που εκτελεί χρέη
προϊσταμένου και στους υπόλοιπους σε σημείο δημιουργίας σημαντικών
προβλημάτων επικοινωνίας. Αυτό συμβαίνει, διότι, λόγω της ιεραρχίας, οι
εκπαιδευτικοί προσπαθούν να βγάλουν προς τα έξω μόνο τον "καλό" τους εαυτό με
προφανή στόχο την εύνοια αυτού που ηγείται.
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Επιπρόσθετα, στα ολιγοθέσια σχολεία νομότυπα τη διοίκηση αναλαμβάνει ο
αρχαιότερος εκπαιδευτικός, γεγονός που σημαίνει ουσιαστικά σύγκρουση μεταξύ
αποδοτικότητας και αρχαιότητας, εφόσον δεν επιβραβεύεται ο αποδοτικότερος
αλλά ο αρχαιότερος εκπαιδευτικός. Καταγράφονται επίσης δυο πιθανά προβλήματα
του μικρού σχολείου που ενδεχομένως προκύπτουν από την εφαρμογή του. Αρχικά,
η απομάκρυνση των εκπαιδευτικών πολλές φορές από τον κύριο στόχο τους, την
παροχή γνώσης. Ταυτόχρονα, στο ολιγοθέσιο σχολείο, συνδυαστικά με τον ελάχιστο
αριθμό εκπαιδευτικών, επισημαίνεται από πλευράς της πολιτείας μεγάλο φάσμα
γραφειοκρατικών απαιτήσεων. Οι δάσκαλοι καλούνται να σπαταλήσουν πολλές
ώρες γραφικής εργασίας και συνήθως εις βάρος της διδασκαλίας.
Η έρευνα
Ο σκοπός της έρευνας είναι να ερευνηθεί η στάση των εκπαιδευτικών των
ολιγοθέσιων σχολείων των νομών Βοιωτίας και Εύβοιας απέναντι στον όρο
γραφειοκρατία, να ανιχνευτούν οι γνώσεις τους και οι αντιλήψεις, να αποτυπωθεί
πως η γραφειοκρατία και με ποιο τρόπο επηρεάζει την καθημερινότητά τους στο
σχολείο και πως συσχετίζεται με την γενικότερη λειτουργία του κράτους.
Επιλογή μεθόδου έρευνας - Δείγμα - Υλοποίηση - Ανάλυση
Για την διερεύνηση των παραπάνω ερευνητικών ερωτημάτων, επιλέχθηκε να
χρησιμοποιηθούν δομημένες συνεντεύξεις. Οι ερωτήσεις ήταν από την αρχή
αυστηρά καθορισμένες όπως και το πλαίσιο μέσα στο οποίο είχε να κινηθεί ο κάθε
συνεντευξιαζόμενος. Μέσω της μεθόδου αυτής επιχειρήθηκε εκ βαθέων έρευνα με
σκοπό την άμεση άντληση πληροφοριών (Cohen et al., 2008).
Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν το διάστημα μεταξύ Οκτωβρίου και
Δεκεμβρίου 2014. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 51 εκπαιδευτικοί οι οποίοι επιτελούν
ή έχουν επιτελέσει διδακτικό έργο σε ολιγοθέσιο σχολείο. Για την αρτιότερη και
ρεαλιστικότερη απεικόνιση των στάσεων επιλέχθηκαν εκπαιδευτικοί από όλο το
ηλικιακό εργασιακό φάσμα όπως επίσης εκπαιδευτικοί μόνιμοι, αναπληρωτές με
μικρότερη ή μεγαλύτερη εκπαιδευτική εμπειρία.
Ανάλυση έρευνας
Στην πρώτη ερώτηση, η οποία αναφέρεται στην επακριβή ερμηνεία του όρου
γραφειοκρατία, η πλειοψηφία των συνεντευξιαζόμενων απαντούν ότι πρόκειται για
«καθορισμένες επαναλαμβανόμενες ενέργειες» και για «σύνολο γραφικής
εργασίας». Μικρότερος αριθμός ερωτηθέντων διασαφηνίζει ότι «κανόνες και
κανονισμοί», «ιεραρχία», «καταμερισμός εργασίας», «εξειδίκευση εργασίας»
αποτελούν αντιπροσωπευτική ερμηνεία της γραφειοκρατίας ενώ κάποιοι
συμπληρώνουν τον όρο με τους χαρακτηρισμούς «χαρτούρα», «μπελάς».
Στην επόμενη ερώτηση, η οποία ζητά τις πλησιέστερες λέξεις ή φράσεις στον όρο
γραφειοκρατία, η συντριπτική πλειοψηφία των απαντήσεων αναφέρουν
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«χαρτούρα». Ακολουθούν οι φράσεις «πλήξη και ανία», «ρουτίνα» που δόθηκαν
από σημαντικό αριθμό ερωτηθέντων συσχετιστικά με το σύνολο των
συμμετεχόντων κι έπειτα, με μικρή διαφορά στον αριθμό, η φράση «συνθήκες
πίεσης» και η λέξη «συνήθεια». Ο μικρότερος αριθμός των συνεντευξιαζόμενων
αντιπαρέβαλε τη γραφειοκρατία με τις φράσεις «καθορισμένο πλαίσιο», «αυστηρές
αρχές».
Στην τρίτη ερώτηση, η οποία αποβλέπει στην κατάδειξη του βαθμού επιρροής που
ασκεί ο γραφειοκρατικός τρόπος διοίκησης στην καθημερινή λειτουργία του
ολιγοθέσιου σχολείου, οι ερωτηθέντες στο σύνολό τους αποσαφηνίζουν ότι
ασκείται επιρροή και μάλιστα σε αξιοσημείωτο βαθμό και χαρακτηρίζοντάς τον ως
«μεγάλο» και ως «πολύ μεγάλο» με ελάχιστη διαφορά στον αριθμό των
αντίστοιχων απαντήσεων.
Στην ακόλουθη ερώτηση, η οποία αποσκοπεί στην κατάδειξη του βαθμού επιρροής
που ασκεί η γραφειοκρατία στο ολιγοθέσιο σχολείο στους ίδιους τους
εκπαιδευτικούς, διαφαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν πως σε κάθε περίπτωση
επηρεάζονται, σημειώνοντας βέβαια διαφορετικούς βαθμούς επιρροής. Οι
περισσότεροι απαντούν ότι επηρεάζονται σε βαθμό «πολύ μεγάλο», λιγότεροι,
όμως με μικρή διαφορά, τον χαρακτηρίζουν ως «μεγάλο» ενώ ως «μέτριος»
χαρακτηρίζεται από αρκετά περιορισμένο αριθμό ερωτηθέντων.
Στην πέμπτη ερώτηση, όπου ζητείται ο τρόπος επιρροής της γραφειοκρατίας στην
καθημερινότητα του σχολείου όπως γίνεται αντιληπτός από τους ίδιους τους
εκπαιδευτικούς, στην πλειοψηφία τους και μάλιστα με μεγάλη διαφορά
υπογραμμίζουν ότι επηρεάζεται «αρνητικά» ενώ πολύ μικρός αριθμός αναφέρει ότι
επηρεάζεται «και αρνητικά και θετικά». Αξίζει να τονιστεί ότι κανένας
εκπαιδευτικός δε θεώρησε ότι επηρεάζεται «θετικά» η καθημερινότητα ενός
σχολείου από τη γραφειοκρατία.
Στην έκτη ερώτηση, στην οποία οι εκπαιδευτικοί καλούνται να καταθέσουν την
άποψή τους σχετικά με τον μηχανισμό της γραφειοκρατίας αντιπαραβάλλοντάς τον
με κακέκτυπο/αντιγραφή της γραφειοκρατικής οργάνωσης και λειτουργίας της
διοίκησης του ελληνικού κράτους, η πλειοψηφία συμφωνεί με τη συγκεκριμένη
άποψη καθώς ήταν σχεδόν μηδαμινός ο αριθμός των ερωτηθέντων που διαφωνούν
με την εν λόγω θέση.
Στη συνέχεια, η ερώτηση επιχειρεί να ανιχνεύσει την άποψη των εκπαιδευτικών για
το κατά πόσο ο παρών γραφειοκρατικός τρόπος λειτουργίας του ολιγοθέσιου
σχολείου θεωρείται ενδεδειγμένος για την αποτελεσματική λειτουργία του. Το
μεγαλύτερο μέρος των συνεντευξιαζόμενων υπογραμμίζει ότι διαφωνεί με την
παραπάνω θέση ενώ περιορισμένος αριθμός εκπαιδευτικών ούτε συμφωνεί ούτε
διαφωνεί. Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι κανένας εκπαιδευτικός δε συμφώνησε με τη
συγκεκριμένη θέση.
Έπειτα, ζητείται η άποψη των εκπαιδευτικών σχετικά με τα περιθώρια ευελιξίας στις
πρακτικές που ακολουθεί, όταν διοικείται με το γραφειοκρατικό μοντέλο. Οι
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περισσότεροι επισημαίνουν ότι δε θεωρούν πως υπάρχουν περιθώρια ευελιξίας
στις πρακτικές που ακολουθούνται και εξίσου σημαντικός αριθμός ερωτηθέντων
απαντούν ότι ούτε συμφωνούν ούτε διαφωνούν με αυτήν άποψη. Πολύ
περιορισμένος αριθμός εκπαιδευτικός, σχεδόν μηδενικός, αναφέρει ότι υπάρχουν
περιθώρια ευελιξίας στις πρακτικές εντός του γραφειοκρατικού περιβάλλοντος
διοίκησης.
Στην ένατη ερώτηση, όπου ζητείται από τους συνεντευξιαζόμενους να αναφέρουν
περιβάλλοντα που θεωρούν ότι εντοπίζεται το γραφειοκρατικό μοντέλο οργάνωσης
και διοίκησης, η πλειοψηφία αναφέρει την κεντρική διοίκηση του κράτους.
Παράλληλα, μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών πρεσβεύει, σχεδόν ισοκατανεμημένα
σε αριθμό απαντήσεων, ότι στο σύστημα υγείας και στον στρατό εφαρμόζεται το
συγκεκριμένο μοντέλο οργάνωσης και διοίκησης.
Στην τελευταία ερώτηση, στην οποία οι εκπαιδευτικοί καλούνται να χαρακτηρίσουν
το γραφειοκρατικό μοντέλο διοίκησης στο ολιγοθέσιο σχολείο, η συντριπτική
πλειοψηφία υπογραμμίζει ότι πρόκειται για παλαιωμένο/απαρχαιωμένο τρόπο
διοίκησης ενώ ελάχιστοι είναι εκείνοι που θεωρούν ότι πρόκειται για έναν
σύγχρονο τρόπο διοίκησης.
Συμπεράσματα - Προτάσεις
Η σημαντικότητα της θεωρίας του γραφειοκρατικού μοντέλου στη διοίκηση είναι
αδιαπραγμάτευτη. Αυτό συμπεραίνεται από το γεγονός ότι σε πολλούς
οργανισμούς, όπως και στο ολιγοθέσιο σχολείο που αποτέλεσε το αντικείμενο της
παρούσας μελέτης, το γραφειοκρατικό μοντέλο αποτελεί κυρίαρχο εκφραστή της
δομικής του διάστασης. Θα ήταν όμως ατόπημα να μην τονισθεί ότι πρέπει να
ελέγχονται όλες οι δυσλειτουργίες του που αποδεδειγμένα υπάρχουν για να μην
είναι τροχοπέδη στην αποτελεσματική λειτουργία του. Άλλωστε, από την ανάλυση
των στοιχείων της έρευνας προκύπτει ότι ο όρος γραφειοκρατία, για την
συντριπτική πλειοψηφία των υποκειμένων της έρευνας, έχει αρνητικό πρόσημο
στην αξιολόγησή τους ως προς την χρησιμότητα του και τις εφαρμογές του στη
σχολική μονάδα. Αυτό ενισχύεται από το γεγονός της απόλυτης ταύτισης του όρου
γραφειοκρατία με τον όρο 'χαρτούρα' από τους ερωτηθέντες. Παράλληλα, από τις
απαντήσεις που δίνονται παρατηρείται ότι ο όρος γραφειοκρατία ισοδυναμεί με
καθορισμένες επαναλαμβανόμενες ενέργειες και σύνολο γραφικής εργασίας.
Ομόφωνα βέβαια όλοι οι ερωτηθέντες κατατάσσουν ψηλά τον βαθμό επηρεασμού
του διδακτικού αλλά και του διοικητικού έργου από τις εκφάνσεις της
γραφειοκρατίας στον σχολικό χώρο. Αξιοσημείωτο επίσης είναι ότι οι τοποθετήσεις
στις ερωτήσεις της έρευνας επισημαίνουν ότι το γραφειοκρατικό μοντέλο θεωρείται
απαρχαιωμένο και χωρίς περιθώρια ευελιξίας. Για την αρνητική στάση των
εκπαιδευτικών του ολιγοθέσιο σχολείου απέναντι στη γραφειοκρατία, σύμφωνα με
την έρευνα, παρατηρείται συσχέτιση με το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν μια
παγιωμένη αρνητική αντίληψη για τη γραφειοκρατία στο σύνολό της καθώς
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θεωρούν ότι επηρεάζει βασικές δομές της σύγχρονης κοινωνίας (δημόσιες
υπηρεσίες, στρατός, σύστημα υγείας, κ.ά.).
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Για τον Vygotsky, η μάθηση και η εξέλιξη είναι αλληλοσχετιζόμενες από την πρώτη
μέρα της ζωής του παιδιού ενώ οποιαδήποτε μάθηση αντιμετωπίζει το παιδί στο
σχολείο έχει πάντα ένα ιστορικό. Τα παιδιά, σύμφωνα με τον Vygotsky μαθαίνουν το
λόγο (γλώσσα) από τους ενήλικες και με τη βοήθεια ερωτήσεων και απαντήσεων
προσλαμβάνουν διάφορες πληροφορίες. Μέσω της μίμησης των ενηλίκων και μέσα
από την καθοδήγηση, σχετικά με το πώς να λειτουργήσουν, τα παιδιά αναπτύσσουν
ένα ολόκληρο αποθεματικό ικανοτήτων. Βασικός άξονας της εισήγησης αυτής είναι
η παροχή μιας εκπαίδευσης βασισμένης στο μοντέλο των Νευροεπιστημών και του
Vygotsky στο χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης επισημαίνοντας όμως και τους
περιορισμούς που μπορεί να έχει ένας τέτοιος τρόπος διδασκαλίας.
Εισαγωγή - Προβληματική
Το παιδί κατά την διάρκεια των πρώτων χρόνων της ζωής του γνωρίζει
περισσότερες πληροφορίες από αυτές που νομίζουμε (Kagan,1990), (Bruner,1960)
ενώ η επιτυχία και η πνευματική του ολοκλήρωση ξεκινάει από το νηπιαγωγείο (R.
Zazzo, 1968). Η παιδική ηλικία, που είχε για αιώνες παραμεληθεί, αποδείχτηκε
,μέσα από πολλές έρευνες, η πιο σημαντική, γιατί οι σχηματοποιήσεις κατά την
εποχή αυτή, θεμελιώνουν την κατοπινή προσωπικότητα του ανθρώπου και
επηρεάζουν ολόκληρη τη ζωή του.
Σύμφωνα με τον Bloom (1956), το παιδί αναπτύσσεται διανοητικά κατά τα τέσσερα
πρώτα χρόνια της ζωής του, τόσο όσο και τα επόμενα δεκατρία, μια πιστοποίηση
που οδήγησε στη διαμόρφωση προγραμμάτων που εντατικοποιούν τη μάθηση κατά
την πρώτη παιδική ηλικία (Κουτσουβάνου, 1990). Ο ίδιος ,μέσα από άλλες έρευνές
όσον αφορά στην ευφυία κατέληξε :
«Αν μετρήσουμε την ευφυϊα στα 17 , θα διαπιστώσουμε ότι το 50% της ανάπτυξης,
συνέβη μεταξύ της εμβρυικής του ηλικίας και των 4 ετών, το επόμενο 30% συνέβη
μεταξύ των 4 και 8 ετών , και το τελευταίο 20% μεταξύ των 8 και 17 ετών.» (Bloom,
1964, σελ.4). Τα πρώτα χρόνια της ζωής του ανθρώπου αποτελούν «παράθυρα
ευκαιριών» σύμφωνα με τον Nash(1977), επειδή ο εγκέφαλος επιζητά ορισμένα
είδη εισερχομένων πληροφοριών προκειμένου να δημιουργήσει ή να
σταθεροποιήσει ορισμένες δομές του (Ολοήμερο Νηπιαγωγείο, ….). Το παράθυρο
για την ανάπτυξη της γλώσσας και την απόκτηση/κατανόηση του συντακτικού
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κλείνει, όπως αναφέρει ο Nash, στην ηλικία των πέντε ή έξι ετών, ενώ τα παράθυρα
για την προσθήκη νέων λέξεων μπορεί να μην κλείσουν πότε.
Πιο πρόσφατες έρευνες αποδεικνύουν τις πρώιμες και μόνιμες επιδράσεις που
έχουν το περιβάλλον και οι εμπειρίες των παιδιών στην ανάπτυξη του εγκεφάλου
και τη νοητική τους ανάπτυξη (Caine & Caine 1991) καθώς και το ότι «από τη
βρεφική ηλικία μέχρι την ηλικία των 10 ετών περίπου, τα εγκεφαλικά κύτταρα, όχι
μόνο διαμορφώνουν τους περισσότερους συνδέσμους, τους οποίους θα κρατήσουν
για την υπόλοιπη ζωή, αλλά είναι και η περίοδος κατά την οποία τα κύτταρα αυτά
έχουν τη μεγαλύτερη ευπλαστότητα» .
Εν συνεχεία, οι Hunt (1961) και Piaget (1970) τόνισαν επίσης ότι οι ποιοτικές
αλληλεπιδράσεις με το περιβάλλον στη διάρκεια των πρώτων χρόνων της ζωής του
παιδιού μπορούν να αυξήσουν το επίπεδο της διανοητικής ικανότητας κατά την
ενηλικίωση, ενώ οι εμπειρίες των παιδιών κατά τη βρεφική και τη νηπιακή ηλικία,
όχι μόνο επηρεάζουν τη μετέπειτα πορεία τους στο σχολείο, αλλά και σε όλη τους
τη ζωή (Bredekamp και Copple (1997).
Όπως αναφέρει ο Στάμου (2006:35):
«Ο εγκέφαλος παράγει διπλάσιο αριθμό κυττάρων από αυτόν που τελικά θα
κρατήσει. Ο στόχος των κυττάρων αυτών είναι να συνδεθούν με άλλα κύτταρα,
προκειμένου να δημιουργήσουν δίκτυα για συγκεκριμένες λειτουργίες. Ανάλογα με
την ποσότητα και την ισχύ των ερεθισμάτων που δέχονται από το περιβάλλον,
κάποιες από τις συνδέσεις αυτές ισχυροποιούνται, ενώ άλλες ατροφούν ή
νεκρώνονται λόγω έλλειψης αλληλεπίδρασης με το εξωτερικό περιβάλλον. Οι
εγκεφαλικές αυτές συνάψεις αρχίζουν να μειώνονται περίπου προς το τέλος του
πρώτου χρόνου της ζωής, σταθεροποιούνται γύρω στην ηλικία των 12 χρόνων και
παραμένουν έτσι περίπου ως το εβδομηκοστό δεύτερο έτος της ηλικίας. Τα
τρισεκατομμύρια των συνδέσεων (συνάψεων) που επιβιώνουν οφείλουν την
ύπαρξη τους κατά ένα μεγάλο μέρος σ΄αυτά που ένα παιδί μαθαίνει κατά τη
διάρκεια των πρώτων χρόνων της ζωής του».
Η ανάγκη, επομένως, για καινοτόμα πράγματα και προγράμματα που μπορούν να
γίνουν στο χώρο του νηπιαγωγείου, είναι επιτακτική. Το Νηπιαγωγείο είναι ένα
εκπαιδευτικό ίδρυμα, το οποίο στοχεύει στη νοητική, γλωσσική, συναισθηματική,
κοινωνική, κινητική και αισθητική ανάπτυξη των παιδιών προσχολική ηλικίας
(Ντολιοπούλου, 1999), αλλά είναι και ένας χώρος που μπορεί να καινοτομεί και να
προσφέρει βιωματικές εμπειρίες μάθησης που μπορούν να συμβάλλουν δραστικά
στην αξιοποίηση ολόκληρου του νοητικού δυναμικού, την ενεργοποίηση των
κινήτρων μάθησης, ένα περιβάλλον που μπορεί να παρέχει κατάλληλες ευκαιρίες,
γιατί στην αντίθετη περίπτωση τα παιδιά μπορούν να έχουν καθυστέρηση στην
ανάπτυξη του εγκεφάλου, γεγονός που μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες στη
μελλοντική μάθηση (Isbell & Exelby, 2001).
Η διερεύνηση νέων ιδεών και καινοτόμων πρακτικών που να μπορούν να
εφαρμοστούν στο χώρο του νηπιαγωγείου οδήγησαν στο κεντρικό θέμα αυτής της
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εισήγησης. Τα παιδιά, σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία, μπορούν να μάθουν
πάνω από το επίπεδο ανάπτυξής τους; Ποιες είναι οι επιδιώξεις αλλά και οι
περιορισμοί μιας τέτοιας θεωρητικής αλλά και πρακτικής εφαρμογής; Θα
ξεκινήσουμε αρχικά από την αναφορά κάποιων βασικών αρχών των θεωριών
μάθησης, αλλά με πολύ περιγραφικό τρόπο και προκειμένου να εστιάσουμε
περισσότερο στη θεωρία του Vygotsky.
Θεωρίες Μάθησης. Σύντομη αναφορά.
Οι ερευνητές με τα στοιχεία που συγκέντρωσαν διατύπωσαν θεωρίες μέσα από τις
οποίες επιδίωξαν να παρουσιάσουν σχήματα ή σύνολα από κανόνες που να
περιγράφουν, να εξηγούν ή και να προβλέπουν για το τι πρόκειται να γίνει όταν τα
παιδιά αναπτύσσονται και μαθαίνουν. Καμία όμως θεωρία δεν μπορεί να εξηγήσει
επαρκώς πως μαθαίνουν τα παιδιά λόγω της πολυπλοκότητας της μάθησης και της
ανάπτυξης. Κάποιες θεωρίες επικεντρώνονται στην ανάπτυξη και σε αυτό που
συμβαίνει στο μυαλό του παιδιού, δηλαδή στις αλλαγές που παρατηρούνται
χρονικά και καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και
ονομάζονται εξελικτικές ενώ κάποιες άλλες θεωρίες επικεντρώνονται στη μάθηση
και στις αλλαγές που συντελούνται στη συμπεριφορά μέσα στο κοινωνικό και
πολιτισμικό πλαίσιο όπου παρατηρείται και ονομάζονται συμπεριφοριστικές.
Οι θεωρίες διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τη υιοθέτηση της διαδικασίας της
ανάπτυξης και της μάθησης που επιχειρούν να εξηγήσουν και να περιγράψουν.
Έχουμε θεωρίες που επικεντρώνονται στη διανοητική ανάπτυξη, δηλαδή στη νόηση
και στην εξέλιξή της στην πορεία ζωής του παιδιού, οι οποίες δίνουν λεπτομερείς
εξηγήσεις για το πώς μαθαίνουν τα παιδιά σε συγκεκριμένους γνωστικούς τομείς,
όπως η εκμάθηση γραφής και ανάγνωσης, η μαθηματική γνώση, οι δημιουργικές
τέχνες και η γνώση της τεχνολογίας σε συνδυασμό με τη κοινωνική και
συναισθηματική ανάπτυξη.
Οι Συμπεριφοριστικές θεωρίες, με εκπροσώπους τους Pavlov, Watson , Thonrndike,
Skinner και Bandura και τα πορίσματα των ερευνών έδειξαν ότι οι γνωστικές
ικανότητες επηρεάζονται περισσότερο από το περιβάλλον απ’ ότι ο
συναισθηματικός κόσμος. H μάθηση είναι μια διαδοχή από ερέθισμα – αντίδραση
(Τhorndike, 1913) και περιέγραψε τρόπους με τους οποίους μπορούν αυτές οι
συνδέσεις να ενισχυθούν ή να αδυνατίσουν και συγκεκριμένα με την προετοιμασία,
την κατάλληλη δηλαδή νευρολογική στιγμή, την άσκηση, την επανάληψη της
σύνδεσης ερεθίσματος – αντίδρασης και την επιβράβευσή της και τέλος το
αποτέλεσμα το οποίο ενισχύεται εάν ακολουθείται από ικανοποίηση, ενώ
εξασθενεί στην αντίθετη περίπτωση.
Ο Skinner (1953), μέσα από την θεωρία της συντελεστικής υποκατάστασης τόνισε,
εκτός των άλλων, την παράμετρο της ενίσχυσης και ιδιαίτερα της θετικής ενίσχυσης
που θα πρέπει να χρησιμοποιεί ο παιδαγωγός μέσα στην τάξη προκειμένου να έχει
την επιθυμητή συμπεριφορά. Ο συμπεριφοριστής Watson, διατύπωσε τη γνωστή
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του θέση: «Δώστε μου μια ντουζίνα παιδιά και έναν κόσμο μέσα στον οποία θα τα
αναθρέψω. Τότε εγγυώμαι πως το καθένα από αυτά θα το διαμορφώσω στην
κατεύθυνση που θέλω εγώ, ώστε το ίδιο το παιδί να γίνει γιατρός , δικηγόρος ,
καλλιτέχνης ή ζητιάνος και κλέφτης» (Καψάλης, 1989, σ.40).
Η θεωρία ανάπτυξης του Piaget, ο ατομικός δομισμός, στηρίζεται στην ενεργή
οικοδόμηση της γνώσης του παιδιού μέσα από τη συνεχή αφομοίωση και
εναρμόνιση των νέων πληροφοριών (Καψάλης, 2006 :465). Είναι μια προσέγγιση
της μάθησης που δίνει σημασία όχι μόνο στο αποτέλεσμα της μάθησης , αλλά και
στη διαδικασία της μάθησης. To παιδί, σύμφωνα με τον Piaget (1958) είναι ένας
ενεργός μαθητής με νοητικές δομές (σχήματα) που αλλάζουν για να «χωρέσουν» τη
νέα γνώση, όπως ακριβώς συμβαίνει με τα όργανα της πέψης. Επομένως η μάθηση
είναι κάτι φυσικό, όπως και η τροφή και ο παιδαγωγός θα πρέπει να προσαρμόζει
τα υλικά που χρησιμοποιούνται από τα παιδιά, ώστε να είναι κατάλληλα για το
διανοητικό τους επίπεδο (Mallet, 2003).
Σύμφωνα με τον Piaget, το παιδί προσπαθεί να καταλάβει τον κόσμο και να
προσαρμοσθεί σ’ αυτόν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που κάθε οργανισμός
προσαρμόζεται ενεργά στο περιβάλλον του. Αυτή η προσπάθεια είναι η βάση της
γνωστικής του εξέλιξης. Στον πυρήνα αυτής της γνωστικής εξέλιξης βρίσκονται οι
έννοιες ΄΄αφομοίωση΄΄ και ΄΄προσαρμογή΄΄. Η αφομοίωση είναι η σχέση της νέας
πληροφορίας με προϋπάρχουσες δομές, ενώ ΄΄προσαρμογή΄΄ η μετεξέλιξη παλαιών
δομών σε νέες, με την εντολή των εξωτερικών ερεθισμάτων, πληροφοριών ή
προβλημάτων. Αυτά τα δύο στοιχεία μαζί δημιουργούν μια σειρά δομών γνώσης
που οργανώνονται σε συστήματα, τα λεγόμενα ΄΄στάδια΄΄ ή επίπεδα ωρίμανσης,
που αποτελούν περιεκτικούς και λογικά ακριβείς τρόπους κατανόησης του κόσμου.
(Κουτσουβάνου, 1994)
Τα στάδια είναι καθολικά και τα αναπτύσσουν όλα τα φυσιολογικά άτομα με την
ίδια σειρά και σε μεγάλο βαθμό με την ίδια ταχύτητα, ανεξάρτητα από πολιτισμικές
και εκπαιδευτικές διαφορές, και γίνονται ολοένα και πιο λογικά και αφηρημένα,
συστηματικά και ευέλικτα στη γνώση, καθώς κάποιος προχωρά από την παιδική
στην εφηβική ηλικία. (Piaget,1969)
Αυτή η γνωστική εξέλιξη προσδιορίζεται από τέσσερις αλληλοδραστικές
διαδικασίες: α) τη γνωστική ανάπτυξη (ιδιαίτερα ωρίμανση του κεντρικού νευρικού
συστήματος), β) την εμπειρία του ατόμου από τη σχέση του με τα αντικείμενα, γ)
την κοινωνική αλληλεπίδραση (ιδιαίτερα η σύγκρουση με τους ομηλίκους), και δ)
την ΄΄εξισορρόπηση΄΄. Η ΄΄εξισορρόπηση΄΄ είναι μια ιδιαίτερα ασαφής
(προβληματική θα μπορούσε να πει κανείς) έννοια στην πιαζετική θεωρία. Σημαίνει
ότι κάθε οργανισμός έχει ανάγκη να διατηρήσει μια σταθερή εσωτερική ισορροπία
με τον εξωτερικό κόσμο και έτσι προσαρμόζεται αυτόματα στις διαταραχές ή στις
συγκρούσεις που δημιουργούνται και με τις οποίες παράγονται νέες καταστάσεις
στο γνωστικό σύστημα .
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Στη νεότερη γενιά των ψυχολόγων, υποστηρικτών της εποικοδόμησης των εννοιών
ανήκει ο Ausubel, ο οποίος στα έργα του (1963 και 1968) περιγράφει με
λεπτομέρειες τη φύση και το ρόλο των εννοιών και τη σπουδαιότητα των
εναλλακτικών ιδεών των μαθητών στη μάθηση, ενώ ο ίδιος τονίζει (1968) ότι ο πιο
σπουδαίος παράγοντας που επηρεάζει τη μάθηση είναι αυτός που ο μαθητής
γνωρίζει ήδη και ο δάσκαλος θα πρέπει να τον εξακριβώσει και να διδάξει σύμφωνα
με αυτόν. Σύμφωνα με τον Ausubel, το παιδί πρέπει πρώτα να μάθει τα
χαρακτηριστικά των βασικών εννοιών και ικανοτήτων και έπειτα να προχωρήσει σε
συναφείς δραστηριότητες μάθησης.
Θεωρία του Vygotsky. Δυνατότητες εφαρμογής στην τάξη.
Ενώ η θεωρία του Piaget και των οικοδομιστικών πρότυπων μάθησης δίνουν
έμφαση στο παιδί ως ανεξάρτητο δημιουργό της γνωστικής του εξέλιξης και
υποτιμούν την κοινωνική αλληλεπίδραση και την πολιτισμική μεταβίβαση ως
συστατικά στοιχεία της εκπαίδευσης και ειδικότερα της μάθησης η μάθηση του
παιδιού, σύμφωνα με τον Vygotsky (1962) και την κοινωνιοπολιτισμική του
προσέγγιση, συμβαίνει μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο, στο οποίο η αλληλεπίδραση
ανάμεσα στο παιδί και τους ενήλικες, είναι αναπόσπαστο στοιχείο της μαθησιακής
διαδικασίας. Οι γνωστικές ικανότητες δεν είναι εσωτερικές και ατομικές, αλλά
μορφοποιούνται και δομούνται σε αλληλεπίδραση με το κοινωνικό περιβάλλον,
πριν εσωτερικευθούν (Vygotsky, 1978).
Το γνωστικό δυναμικό του παιδιού μπορεί να είναι καθολικό, η γνωστική όμως
εξειδίκευση προσδιορίζεται πολιτισμικά. Πολιτισμικά μεταβιβάζονται τρόποι
σκέψης, ενθύμησης, κατηγοριοποίησης, ανάγνωσης. Χτίζοντας με αυτό τον τρόπο
μπορούμε να υπερβούμε τα βιολογικά προσδιορισμένα στοιχεία με τα οποία
ξεκινήσαμε. Καθώς η κοινωνική αλληλεπίδραση είναι συνυφασμένη με τη γλώσσα,
το κοινωνιογνωστικό μοντέλο του Vygotsky βλέπει τη γλωσσική εξέλιξη άρρηκτα
δεμένη με τη γνωστική. Τόσο η γνώση όσο και η γλώσσα προσδιορίζονται σαφώς
από την κοινωνική αλληλεπίδραση (π.χ. ικανότητα γραφής και ανάγνωσης) .
Για τον Vygotsky, (1962, 1987) η γλώσσα δομεί τη σκέψη και το παιχνίδι παίζει
πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη, γιατί η δημιουργία μιας φανταστικής
κατάστασης μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα μέσο για την καλλιέργεια της αφηρημένης
σκέψης (Βοσνιάδου, 1997). Για παράδειγμα, όταν τα παιδιά προσποιούνται,
χρησιμοποιούν σωματικά, ή ψυχολογικά μέσα για να αναπαραστήσουν μια άλλη
έννοια, όπως όταν ένα παιδί ανακοινώνει ότι είναι μητέρα, χρησιμοποιεί λέξεις και
φράσεις που αναπαριστούν αυτό το μητρικό ρόλο.
Ο Vygotsky, δίνει έμφαση στον πολιτισμό και στην συναναστροφή του παιδιού με
τους άλλους. Θεωρεί πως η γλώσσα παίζει σημαντικό ρόλο στην νοητική ανάπτυξη
και ότι είναι ένα πολύτιμο νοητικό εργαλείο για να σκεφτόμαστε αλλά και να
κατακτούμε άλλες νοητικές λειτουργίες και συγκεκριμένα τη μνήμη, την προσοχή,
το συναίσθημα και την επίλυση προβλημάτων. Μέχρι τα δύο χρόνια η σκέψη και η
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γλώσσα ακολουθούν ανεξάρτητη πορεία. Από τα δύο όμως με εφτά χρόνια,
συγχωνεύονται και αναπτύσσονται μαζί και τότε είναι που εμφανίζεται ο ατομικός
λόγος που μαζί με τον κοινωνικό αποτελούν τα δύο είδη λόγου κατά τον Vygotsky.
(Χατζησαββίδης, 2002).
Ο κοινωνικός ή δημόσιος λόγος είναι αυτός που χρησιμοποιεί για να απευθύνεται
προς τους άλλους και έχει μια επικοινωνιακή λειτουργία και ο ατομικός λόγος
αυτός που δεν απευθύνεται στους άλλους. Ο ατομικός λόγος μπορεί να πάρει
διάφορες μορφές όπως σχόλια προς τα αντικείμενα κατά το συμβολικό παιχνίδι,
διάβασμα με δυνατή φωνή κλπ. Ο ατομικός λόγος θεωρείται βασικός στην
ανάπτυξη των παιδιών και εργαλείο επίλυσης των προβλημάτων τους, καθώς
οδηγούνται προς την αυτονομία και σύμφωνα με τον Vygotsky (1962), δεν θα
πρέπει να αποθαρρύνεται, αλλά και να εκτιμάται ως εργαλείο από την παιδαγωγό
για το τι συμβαίνει στο μυαλό του παιδιού και αν όλα πηγαίνουν καλά.
Είναι αποδεδειγμένο ότι η ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητας είναι το τελικό
αποτέλεσμα ενός συνόλου περίπλοκων, βιολογικά προγραμματισμένων γεγονότων,
τα οποία διαμορφώνονται περαιτέρω από τις εμπειρίες (Peth-Pierce, 1997). Η
δεξιότητα της ομιλίας κατακτάται εύκολα και νωρίς στη ζωή και κάποιες από τις
ιδιότητές της, όπως για παράδειγμα το συντακτικό, το οποίο είναι παρόμοιο σε
διαφορετικές γλώσσες και κατακτάται γρήγορα, περίπου στην ίδια ηλικία. Οι
Chomsky (1970), Berlyne (1965), Lennenberg (1967), de Villiers and de Villiers
(1979), και πολλοί άλλοι έχουν αποδείξει ότι τα πρώτα τέσσερα χρόνια της ζωής
είναι σημαντικά για την κατάκτηση της γλώσσας, ενώ, μέσα από βιβλιογραφική
ανασκόπηση των γνωστικών Νευροεπιστημών και κυρίως μέσα από την υπόθεση
«της κρίσιμης περιόδου» ή «του παράθυρου ευκαιρίας», η γλώσσα μπορεί να
κατακτηθεί και επιτυχημένα (Neuport, 1990; Stromswold, 1997).
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το παιδί να ζει μέσα σε ένα περιβάλλον πλούσιο σε
ερεθίσματα, που να του παρέχει όλων των ειδών τα αισθητηριακά ερεθίσματα και
τις δραστηριότητες, δηλαδή αφθονία εμπειριών (Greenough, 1978). Αντίθετα , μια
ικανότητα ή δεξιότητα , μπορεί να μην αναπτυχθεί καθόλου είτε λόγω της φύσης –
ποιότητας των εμπειριών , είτε λόγω της έλλειψης ερεθισμάτων κατά τη διάρκεια
της «κρίσιμης περιόδου» (Zafrana, 1979; Gardner, 1983; Ζαφρανά – Κάτσιου , 2001).
Η ενεργή συμμετοχή των παιδιών ενισχύεται από τους ενηλίκους με τη μορφή της
καθοδηγούμενης συμμετοχής (Rogoff,1990), οι οποίοι και αναλαμβάνουν τις
απαραίτητες στρατηγικές λειτουργίες, χρησιμοποιώντας ψυχολογικά εργαλεία που
βοηθούν στη μαθησιακή διαδικασία, όπως, γλώσσα, διάφορα συστήματα
μέτρησης, γραφή, σχήματα, διαγράμματα (Wertsch, 1985).
Για τον Vygotsky η μάθηση των παιδιών αρχίζει αρκετά πριν αρχίσουν να
παρακολουθούν το σχολείο. Οποιαδήποτε μάθηση αντιμετωπίζει το παιδί στο
σχολείο έχει πάντα ένα ιστορικό ενώ η μάθηση και η εξέλιξη είναι
αλληλοσχετιζόμενες από την πρώτη μέρα της ζωής του παιδιού και ότι η μάθηση
καθοδηγεί την ανάπτυξη (Berk & Winsler, 1995). Ο γονιός γνωρίζει και πρέπει να
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γνωρίζει, τις ανάγκες, το γνωστικό επίπεδο του παιδιού και πάνω σε αυτό να
στηρίζεται ώστε να είναι αποτελεσματικός. Το να παρέχει λοιπόν, απλά ένας
ενήλικας κατάλληλες εμπειρίες για τα παιδιά δεν είναι αρκετό. Θα πρέπει οι
εμπειρίες να είναι «ποιοτικές» και να οδηγούν σε ψυχοπνευματική εξέλιξη.
Η σχολική μάθηση για τον Vygotsky εισάγει κάτι το μοναδικό: τη Ζώνη Επικείμενης
Ανάπτυξης που μπορεί να κατακτήσει το παιδί με τη βοήθεια και την καθοδήγηση
ενός ενηλίκου ή πιο ικανού συνομηλίκου. Να μπορέσει να διανύσει την απόσταση
ανάμεσα στο «πραγματικό επίπεδο διανοητικής ανάπτυξης στο οποίο βρίσκεται»
στο «επίπεδο της δυνητικής ανάπτυξης». (Οδηγός Ολοημέρου)
Η μάθηση αφυπνίζει τις διαφορετικές εσωτερικές εξελικτικές διαδικασίες που
ενεργοποιούνται μόνο όταν το παιδί αλληλεπιδρά με ανθρώπους του
περιβάλλοντος του και σε συνεργασία με τους συνομηλίκους του. Από τη στιγμή
που αυτές οι διαδικασίες εσωτερικεύονται, αποτελούν πια μέρος της ανεξάρτητης
εξέλιξης του παιδιού , που πραγματώθηκε (Vygotsky, 1978:90).
Η βοήθεια που παρέχει ο ενήλικας στο παιδί και η οποία θα πρέπει σταδιακά να
μειώνεται (scaffolding/ σκαλωσιά), μπορεί να περιλαμβάνει ενθαρρύνσεις, νύξεις,
υπομνήσεις, διάφορα ερεθίσματα που επιτρέπουν στο παιδί να αναπτύξει την
αυτονομία του και να μειώσει την εξάρτησή του από τον ενήλικο ή το μεγαλύτερο
συνομήλικο (Greenfield, & Lave , 1982). Η υποστήριξη, είναι ο έλεγχος που ασκεί ο
ενήλικος στα στοιχεία του έργου που αρχικά ξεπερνούν την ικανότητα του
μαθητευόμενου, δίνοντας του έτσι την δυνατότητα να συγκεντρωθεί και να
ολοκληρώσει μόνο αυτά τα στοιχεία που ανταποκρίνονται στις ικανότητές του.
(Wood, Bryner & Ross, 1976). Δεν αποτελεί μια ιδιότητα του παιδιού όπως είναι το
IQ αλλά το προϊόν μια ιδιαίτερης παιδαγωγικής σχέσης (Mercer & Fisher, 1992).
Ο ενήλικος, σύμφωνα με τον Wood (1986), θα πρέπει να ακολουθεί δύο κανόνες
διδασκαλίας, ο πρώτος αφορά στην αποτυχία του παιδιού όπου και την
αντιμετωπίζει με άμεση αύξηση βοήθειας και ελέγχου και ο δεύτερος αφορά στην
επιτυχία, κάτι που υπαγορεύει την προσφορά λιγότερης βοήθειας από τον ενήλικο,
δίνοντας στο παιδί μεγαλύτερο πεδίο να ενεργήσει και να μάθει από τα σφάλματά
του.
Η «αποτελεσματική διδασκαλία», ορίζεται ως ο κατάλληλος μαθησιακός έλεγχος,
που αυξομειώνεται, ανάλογα με τις ευκολίες-δυσκολίες της δραστηριότητας μέσα
στα στάδια της ζώνης επικείμενης ανάπτυξης, όπου η ενίσχυση, η βελτίωση και η
διατήρηση της εκτέλεσης δημιουργούν έναν επαναλαμβανόμενο κύκλο από την
αυτοενίσχυση στην ετεροενίσχυση , από τον αυτοέλεγχο τον ετεροέλεγχο.
Ο Vygotsky χαρακτηρίζει το παιδί ως δυναμικό παίκτη της δικής του μάθησης, ως
«συνοικοδομητή» της γνώσης του, ενώ ο ρόλος της παιδαγωγού είναι να σχεδιάζει
το εκπαιδευτικό περιβάλλον, να καθοδηγεί, να διευκολύνει, να υποστηρίζει και να
αξιολογεί τα παιδιά, καθώς παίρνει ενεργό μέρος στη μαθησιακή διαδικασία,
δημιουργώντας με τα παιδιά εμπειρίες μέσα στη «ζώνη επικείμενης ανάπτυξης»
τους και ωθώντας τα προς την ανεξαρτησία τους (Berk & Winsler, 1995). Άλλωστε ,
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όπως υποστηρίζει και ο Schaffer (1996), η αποτελεσματική διδασκαλία, υπακούει
στον κανόνα της εξάρτησης, όπου οι αποτελεσματικοί δάσκαλοι σταδιακά
μεταφέρουν την ευθύνη για το έργο που έχουν μπροστά τους από τον ενήλικο στο
παιδί , καθώς αρχίζουν να κατακτούν όλο και πιο περίπλοκες διαστάσεις του έργου
ή του προβλήματος.
Το παιδί δεν είναι απλά ένας παθητικός δέκτης. Η ενεργητική συμμετοχή του
παιδιού στα διδακτικά προγράμματα είναι αποφασιστικής σημασίας (Brunner,
1966). Ο εκπαιδευτικός της προσχολικής ηλικίας μέσα από την καθοδηγούμενη
συμμετοχή μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να κατανοήσουν έννοιες χωρο-χρονικές,
μαθηματικές, να έρθουν σε επαφή με το φυσικό-κοινωνικό περιβάλλον μέσα από
την πειραματική – ανακαλυπτική μέθοδο, να ενεργοποιήσουν βιωματικά και
εξελικτικά το μηχανισμό της γραφής και της χρησιμότητας της αλλά και της
ανάγνωσης μέσα από δραστηριότητες φιλαναγνωσίας και βιβλιοαναζήτησης.
Ποιοι όμως είναι οι περιορισμοί της εφαρμογής της ΖΕΑ στο επίσημο χώρο του
σχολείου;
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Μπορεί η θεμελιακή έννοια της θεωρίας του Vygotsky, να μεταφερθεί στο επίσημο
περιβάλλον του σχολείου; Oι Mercer & Fisher (1992) υποστηρίζουν ότι αυτή η
έννοια έχει περιορισμένη εφαρμογή στην έρευνα που αφορά απευθείας στην
ποιότητα της διδασκαλίας και της μάθησης στις σχολικές τάξεις και ο λόγος είναι ότι
οι πρακτικές συνθήκες αναγκάζουν τους περισσότερους διδάσκοντες να σχεδιάζουν
δραστηριότητες στην κλίμακα των σχολικών τάξεων και όχι των ατόμων,
επισημαίνοντας όμως την σπουδαιότητα της συνέργειας μιας ομάδας μαθητών.
Μια διαφορετική οπτική που στηρίζεται σε αυτή την συνέργεια , είναι των Moll &
Whitmore (1993) που προτείνουν τη «συλλογική» ζώνη επικείμενης ανάπτυξης.
Περιγράφουν τη ΖΕΑ όχι ως αποκλειστικό χαρακτηριστικό του κάθε παιδιού, αλλά
ως μια ζώνη όπου τα παιδιά ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε συλλογική
δραστηριότητα μέσα σε κοινωνικά περιβάλλοντα ομιλίας. Οι δάσκαλοι μπορούν να
καθοδηγήσουν τις μαθησιακές δραστηριότητες των εκπαιδευόμενων, ιδιαίτερα δε,
οι νηπιαγωγοί επειδή το αναλυτικό πρόγραμμα είναι πιο ευέλικτο και μπορούν να
δομήσουν τη γνώση με τα ίδια τα παιδιά. Θα πρέπει όμως να γνωρίζουν αρχικά το
πεδίο της υπάρχουσας γνώσης (διυποκειμενικότητα) προκειμένου να την
καθοδηγήσουν κάτι που απαιτεί οργανωμένη παρατήρηση και καταγραφή των
δεξιοτήτων των παιδιών, επικοινωνία και ενημέρωση από και προς τους γονείς των
παιδιών και προπάντων δημιουργία αυθεντικών κοινωνικών πλαισίων όπου τα
παιδιά να χρησιμοποιούν, να δοκιμάζουν, να χειρίζονται καταστάσεις «γνώσης».
Περιορισμοί όπως ο πολύ μεγάλος αριθμός των παιδιών στην τάξη και το
διαφορετικό γνωστικό επίπεδο του κάθε παιδιού, θα πρέπει να επισημανθούν και
να ληφθούν υπόψη, αλλά η «πρόκληση» στη δημιουργία συνθηκών ομαδικής
μάθησης όπου το παιδί έχει αυτενέργεια και μαθαίνει μέσα από τα «λάθη», η
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σωστή συχνότητα των επαινετικών σχόλιων ώστε να ενισχύει το ενδιαφέρον και την
προσήλωση των μαθητών και οι στρατηγικές καθοδήγησης που είναι καθολικές,
είναι μερικοί από τους τρόπους για την επίτευξη μιας αποτελεσματικής
διδασκαλίας στο επίσημο περιβάλλον.
Το νηπιαγωγείο αποτελεί χώρο πειραματισμού και εφαρμογής καινοτόμων
δράσεων λόγω της ευελιξίας του προγράμματος και έχοντας υπόψη τα δεδομένα
για τη νοητική ανάπτυξη των παιδιών αυτής της ηλικίας, ο παιδαγωγός μπορεί να
δημιουργήσει περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσματα και να ανακαλύψει μαζί με τα
παιδιά μοναδικά μονοπάτια γνώσης και πειραματισμού.
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Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης
για την εφαρμογή των Τ.Π.Ε στην εκπαίδευση
Χαϊδεμένου Ελένη
ΠΕ.01 Θεολόγος
xaidhelenh_2008@yahoo.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα εργασία υλοποιήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού μου
προγράμματος, εστιάζοντας στην ανάλυση των εκπαιδευτικών αντιλήψεων Α/θμιας
και Β/θμιας για την εφαρμογή των Τ.Π.Ε στην εκπαίδευση. Τα αποτελέσματα της
έρευνας περιστράφηκαν γύρω από την καταγραφή των απόψεων των
εκπαιδευτικών σχετικά με την χρήση των Τ.Π.Ε στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά
και την αξιολόγηση της προσφερόμενης επιμορφωτικής δραστηριότητας σχετικά με
αυτές. Σκοπός της έρευνας είναι ο εντοπισμός το σύγχρονου επιπέδου αποδοχής
των Τ.Π.Ε ως νέα εκπαιδευτική κουλτούρα και κατά πόσο επηρεάζεται από τα
δεδομένα της σύγχρονης επιμόρφωσης.
Εισαγωγή - Προβληματική
Στις μέρες μας, η γνωσιολογική επανάσταση μέσα από την αλματώδη αύξηση της
τεχνολογικής προόδου είναι γεγονός. Η τεχνολογία κατέχει κυρίαρχη θέση σε ένα
μεγάλο αριθμό πτυχών της καθημερινότητας συμπεριλαμβανομένου της κοινωνικής
και επαγγελματικής. Αναπόφευκτη συνέπεια ήταν η ένταξη της τεχνολογίας στην
εκπαιδευτική κοινότητα, δημιουργώντας ένα πλήθος συζητήσεων στους
επιστημονικούς κύκλους γύρω από αυτήν.
Επιπρόσθετα, με την αρωγή των Μ.Μ.Ε, της τεχνολογίας και των υπερεξελιγμένων
μέσων μεταφοράς, οι γνώσεις και οι πληροφορίες μεταφέρονται με τόσο
γρήγορους ρυθμούς, ώστε το σχολείο ως θεσμός και κατ’ επέκταση η εκπαίδευση
καλείται να συμβαδίζει, εφόσον αδυνατεί εκ φύσεως να προηγείται από τις
εξελίξεις σε ποικίλους τομείς (Hargreaves, 2000). Οι συνέπειες αυτής της
ασυμβατότητας ανάμεσα στην τεχνολογικά αναπτυγμένη και συνεχώς εξελισσόμενη
κοινωνία και στην βραδυπορούσα εκπαίδευση, πιθανόν να αποβούν αρνητικές για
τους μαθητές. Μερικοί από αυτούς μεγαλώνουν σε ένα αρκετά τεχνολογικά
ανεπτυγμένο περιβάλλον, γεμάτο από αμέτρητες και εναλλακτικές πηγές
πληροφόρησης και εικόνες, με αποτέλεσμα να χαρακτηρίζουν ανούσιο και ανίκανο
το σχολείο να τους παρέχει την έμπνευση και το κίνητρο για την διάνοιξη των νέων
πνευματικών τους οριζόντων και ενδιαφερόντων (Οικονόμου, 2004).
Κυρίως Σώμα
Κάνουμε λόγο για την εμφάνιση μιας σύγχρονης έννοιας για τον κόσμο των
εκπαιδευτικών που ονομάζεται «Εκπαιδευτική Τεχνολογία», με βασικό φορέα την
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εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών ή των Τεχνολογιών Πληροφορίας και
Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε) στις σχολικές τάξεις.
Εκπαιδευτική Τεχνολογία λοιπόν ονομάζουμε την θεωρία και την εφαρμογή του
σχεδια-σμού, της ανάπτυξης, της χρήσης, της διαχείρισης και αξιολόγησης των
διαδικασιών και υλικών που αποσκοπούν στη μάθηση. Γεγονός που οφείλεται, στο
ότι δεν αναφέρεται μόνο στα υλικά και μέσα, αλλά σε μια συστηματική
προσπάθεια προσέγγισης με αυτοσκοπό την βελτίωση της ανθρώπινης μάθησης
(Αγγελίδης & Μαυροειδής, 2004).
Επιπρόσθετα, οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε), προέρχονται
από τον αγγλικό όρο «Information and Communication Technologies – (ICT)»
(Καλαντζής, 2011). Σύμφωνα με την Μιχαηλίδου (2008), οι Τ.Π.Ε εμφανίζονται μετά
το 2000, με τη χρήση της ως όρου σε κείμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο
συγκεκριμένα, ως Νέες Τεχνολογίες, αναφερόμαστε στο σύνολο των σύγχρονων
ψηφιακών τεχνολογιών και δικτύων υπολογι-στών που μπορούν να
κωδικοποιήσουν, να επεξεργαστούν, να αποθηκεύσουν, να αναζητήσουν, να
ανακαλέσουν και να μεταδώσουν την πληροφορία σε ψηφιακή μορφή (Καλαντζής,
2011).
Πέρα όμως από την έννοια του μέσου ή του αντικειμένου, ο όρος Τ.Π.Ε
περιλαμβάνει και τους ανθρώπινους πόρους, οι οποίοι υποχρεούνται να εργαστούν
με σκοπό να κατακτήσουν την τεχνολογική αποτελεσματικότητα προς εξυπηρέτηση
των ανθρωπίνων αναγκών και βελτίωση των διάφορων τομέων της
καθημερινότητας. Κατά συνέπεια, οι Τ.Π.Ε δεν αποτελούν εκ φύσεως και από μόνες
τους την κεντρομόλο δύναμη ανάπτυξης και κοι-νωνικής αναδιάρθρωσης (Ράπτης,
2007).
Η στάση (attitude) σχετικά με τους υπολογιστές και τις Τ.Π.Ε αποτελεί μια
πολυπαραγοντική μεταβλητή. Έχουν δημιουργηθεί πολλά εργαλεία με στόχο την
καταγραφή αυτών των στάσεων. Τα περισσότερα από αυτά έχουν αναδείξει
τέσσερις άμεσα συσχετιζόμενες διαστάσεις παραμέτρους: 1. Φόβος ή
επιφυλακτικότητα (anxiety) για τη χρήση υπολογιστών και εργαλείων των Τ.Π.Ε, 2.
Αυτοεκτίμηση (self-efficacy) και εμπιστοσύνη στις ικανότητες των Τ.Π.Ε, 3. Επιθυμία
και ευχαρίστηση για τη χρήση υπολογιστών και εργαλείων των Τ.Π.Ε, 4. Αντιλήψεις
σχετικά με την αξία και τη χρησιμότητα των Τ.Π.Ε στην εκπαίδευση (Rosen & Weil,
1995).
Μια πρώτη και λιτή προσέγγιση του όρου «επιμόρφωση» πραγματοποιήθηκε από
τα λεξικά, σύμφωνα με τα οποία ορίζεται ως η απόκτηση συμπληρωματικών ή
ειδικών γνώσεων, μετά την ολοκλήρωση ενός κύκλου σπουδών, αλλά ακόμα και ως
παροχή πρόσθετης επαγγελματικής κατάρτισης. Εξειδικεύοντας τον παραπάνω
ορισμό ως προς την εκπαίδευση ενηλίκων, είμαστε σε θέση να διατυπώσουμε πιο
αναλυτικές επισημάνσεις. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τον Jarvis (2014), η
επιμόρφωση είναι συνήθως προεπαγγελματική ή επαγγελματική κατάρτιση αλλά
και ως ακαδημαϊκή εκπαίδευση.
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Βασιζόμενοι λοιπόν στις παρατηρήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά καιρούς
γύρω από τον όρο επιμόρφωση, γίνεται εύκολα η σύνδεση του με τις παρακάτω
έννοιες: 1. Θέτει ως προϋπόθεση τη βασική εκπαίδευση και νοείται ως
συμπλήρωμα αυτής, 2. Συνεισφέρει στη βελτίωση, ανανέωση και αναβάθμιση των
γνώσεων της βασικής κατάρτισης, 3. Παρέχει τη δυνατότητα εμβάθυνσης σε κάποιο
γνωστικό αντικείμενο, 4. Συνδέει την επιστημονική έρευνα με την εκπαιδευτική
πράξη, 5. Διακρίνεται ως συνεχής και επαναλαμβανόμενη διαδικασία,
θεσμοθετημένη και μη, 6. Βοηθά την επαγγελματική σταδιοδρομία και εξέλιξη των
εκπαιδευτικών, 7. Έχει ως βασικό σκοπό την αέναη ενημέρωση και ενίσχυση της
επαγγελματικής αλλά και ατομικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού πληθυσμού.
Με βάση, το προαναφερθέν θεωρητικό πλαίσιο, διεξήχθη ποσοτική έρευνα, με τη
χρήση ερωτηματολογίου ερωτήσεων δηλωτικού τύπου, μέσω των οποίων οι
εκπαιδευτικοί απο-κρίνονται σχετικά με την χρήση των Τ.Π.Ε και την προσφερόμενη
επιμορφωτική δραστηριότητα. Το δείγμα της αποτελείται από 100 εκπαιδευτικούς
Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (36 – άνδρες, 64 – γυναίκες), συμμετέχοντες σε
επιμορφωτικούς φορείς, με διαφορετικό επίπεδο επαφής και γνώσης με τους H/Y.
Η δειγματοληψία ήταν τυχαία και η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του
στατιστικού προγράμματος SPSS, έκδοση 20,0.
Οι λόγοι συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικά προγράμματα,
ποικίλλουν. Επιλέξαμε τους τρείς πιο σημαντικούς εξ αυτών που είναι οι εξής: το
ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για τις Νέες Τεχνολογίες (53% στο βαθμό πολύ), την
επαγγελματική ανέλιξη (43% στο βαθμό πολύ) και τα οικονομικά κίνητρα (46% στο
βαθμό καθόλου). Εύλογα, συμπεραίνουμε ότι το ενδιαφέρον για τις ίδιες τις Τ.Π.Ε
είναι ο πρώτος λόγος συμμετοχής, ενώ έπονται η επαγγελματική ανάπτυξη. Ενώ τα
οικονομικά κίνητρα είναι έκδηλο ότι δεν αποτελούν παρώθηση για τους
εκπαιδευτικούς. Στοιχείο που επιβεβαιώνουν και σχετικές έρευνες όπου το
οικονομικό κίνητρο ακόμα και με την μορφή μισθολογική αύξησης δεν έχαρε
ιδιαίτερης προτίμησης από τους εκπαιδευτικούς.
Εν συνεχεία, εξετάστηκε κατά πόσο γνωστά είναι τα διάφορα είδη επιμόρφωσης
στους εκπαιδευτικούς, αλλά και την λειτουργικότητα των πηγών πληροφόρησης,
τόσο του ενδοσχολικού όσο και του εξωσχολικού περίγυρου. Όσο πιο προσβάσιμο
είναι ένα αντικείμενο στον χρήστη, τόσο πιο εύκολο καθίσταται η διερεύνηση του.
Γεγονός που έχει διερευνηθεί ελάχιστα στη βιβλιογραφία, καθώς οι περισσότερες
μελέτες εστιάζουν μονομερώς στην αξιολόγηση της γνώσης (περιεχόμενο- ύλη) που
προσφέρεται μέσω του κάθε επιμορφωτικού προγράμματος. Οι πηγές
πληροφόρησης κατηγοριοποιήθηκαν ως εξής:
Προσπάθειες ενημέρωσης εκπαιδευτικών σχετικά με την επιμόρφωση
1)Περιοδικά/βιβλία

Μεγάλο βαθμό (51%)

2) Τηλεόραση/βίντεο

Μικρό βαθμό (49%)

3)Διαδίκτυο

Μεγάλο βαθμό (52%)
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4)Παρακολούθηση συναδέλφων Μεγάλο βαθμό (45%) Πολύ μεγάλο
(40%)
5)Διαλέξεις/ομιλίες
Μεγάλο βαθμό (50%)
Πίνακας 1. Προσπάθειες ενημέρωσης των εκπαιδευτικών σχετικά με την
επιμόρφωση
Με βάση τα αποτελέσματα του παραπάνω πίνακα είναι έκδηλη η κυριαρχία του
διαδικτύου, καθώς και η μελέτη επιστημονικών περιοδικών/βιβλίων. Πρόσφορο
έδαφος αποκτά και η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε συνέδρια για την
ενημέρωση τους μέσω διαλέξεων ή ομιλιών. Εν αντιθέσει με την χαμηλή
εμπιστοσύνη που δείχνουν οι εκπαιδευτικοί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης όπως
την τηλεόραση. Τέλος, η παρακολούθηση επιμορφωμένων συναδέλφων
παρατηρείται να είναι μια ανερχόμενη «ήρεμη» δύναμη. Τα παραπάνω στοιχεία
έρχονται σε συνάφεια με την μετριότητα των απαντήσεων των εκπαιδευτικών
σχετικά με την δημοτικότητα των ειδών επιμόρφωσης (41% - λίγο, 45% - πολύ).
Όσο αναφορά, τη διάρκεια αλλά και το περιεχόμενο – ύλη που προσφέρει η
επιμόρφωση, η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών φαίνεται να είναι μεγάλη (48% πολύ). Παρόμοια φαινόμενα παρατηρούνται στην λειτουργικότητα των
επιμορφωτικών προγραμμάτων. Οι εκπαιδευτικοί χαρακτηρίζουν το περιεχόμενο –
ύλη «πολύ» χρήσιμο και απαραίτητο στο έργο τους με ποσοστό 58% και 46%
αντίστοιχα. Στα θετικά προσμετράται ο μικρός βαθμός δυσκολίας που έχουν οι
εκπαιδευτικοί στην εφαρμογή τους (40% - Λίγο).
Περιεχόμενο – ύλη επιμόρφωσης
Χρήσιμο για το έργο σας
Πολύ (58%)
Απαραίτητο για το έργο σας Πολύ (46%)
Δύσκολο στην εφαρμογή
Λίγο (40%)
Πίνακας 2. Περιεχόμενο – ύλη επιμόρφωσης
Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω στοιχεία, αναμενόμενο ήταν να ερωτηθούν οι
εκπαιδευτικοί για το αίσθημα ικανοποίησης απέναντι στο θεσμό της επιμόρφωσης.
Η μετριότητα των ποσοστών ικανοποίησης, καθίσταται έκδηλη από την συντριπτική
πλειοψηφία (64% - Λίγο). Το επίπεδο ενημέρωσης σχετικά με τα είδη και την
λειτουργία της επιμόρφωσης φαίνεται να είναι ένας από τους λόγους μειωμένης
ικανοποίησης των εκπαιδευτικών δεδομένου του συντελεστή συσχέτισης (Pearson
0.231, εφόσον sig 0.021>0.05)
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το 75% του δείγματος φαίνεται να
χρησιμοποιεί τις Τ.Π.Ε στο μάθημα του σε βαθμό «πολύ» 63% και «πάρα πολύ»
25%. Η διάθεση για καινοτομία των εκπαιδευτικών είναι έκδηλα υψηλή, δεδομένου
των ποσοστών 51% στο βαθμό πολύ και 38% στον βαθμό πάρα πολύ.
Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, τρείς εκ των βασικών παραγόντων
διαμόρφωσης στάσης για τις Τ.Π.Ε είναι η ηλικία, τα χρόνια προϋπηρεσίας των
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εκπαιδευτικών, αλλά και η εμπειρία παραδοσιακής διδασκαλίας μπορεί να
συνεισφέρει στην καλύτερη ένταξη τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Παράγοντες εξοικείωσης με τις Νέες Τεχνολογίες
Ηλικία
Πολύ (41%)
Χρόνια προϋπηρεσίας
Λίγο (39%)
Εμπειρία
παραδοσιακής Πολύ (64%)
διδασκαλίας
Πίνακας 3. Παράγοντες εξοικείωσης με τις Νέες Τεχνολογίες
Από τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται η μεγάλη επίδραση που έχει το
ηλικιακό όριο (41% - πολύ). Παρότι πολλές μελέτες έχουν δείξει η ηλικία να
σχετίζεται αρνητικά με τη χρήση των Τ.Π.Ε, ορισμένοι ερευνητές θεωρούν ότι η
πεποίθηση αυτή, φθίνει τα τελευταία χρόνια, δεδομένου ότι οι νέοι εκπαιδευτικοί
είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με την τεχνολογία. Η εμπειρία παραδοσιακής
διδασκαλίας (64% - πολύ) είναι επίσης σημαντική επίδραση καθώς συνδέεται με
την εκάστοτε επαγγελματική φάση του εκπαιδευτικού. Ελάχιστης επιρροή έχουν τα
χρόνια προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών (39% - Λίγο), καθώς δεν αποτελούν
εχέγγυο εξοικείωσης με τις Νέες Τεχνολογίες.

Πίνακας 4. Πίνακας συσχέτισης παράγοντα φύλου με χρήση Τ.Π.Ε-διάθεση
εκπαιδευτικών
Σε σχέση με το φύλο, αρκετές έρευνες αποδεικνύουν ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί
έχουν περισσότερο άγχος και λιγότερη αυτοπεποίθηση για την χρήση τους, καθώς
προχωρούν σε μια πιο περιορισμένη χρήση των Τ.Π.Ε, τόσο στη διδασκαλία, όσο και
στο σπίτι. Στοιχείο που καταρρίπτεται, καθώς τα δεδομένα της έρευνας έδειξαν ότι
οι γυναίκες (46) εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν περισσότερο τις Τ.Π.Ε (άνδρες 29) και
έχουν πολύ μεγαλύ-τερη διάθεση για καινοτομία (39 πολύ – 21 πάρα πολύ) άνδρες
(12 πολύ, 17 πάρα πολύ).

Πίνακας 5. Πίνακας στάσης των εκπαιδευτικών για τις Τ.Π.Ε
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Έρευνες στο χώρο των εκπαιδευτικών, τόσο της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης
κατέ-γραψαν ως θετική τη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στις Τ.Π.Ε. Τη
δήλωση αυτή επι-βεβαιώνει και η παρούσα εργασία, καθώς το 59% των
εκπαιδευτικών τάσσονται θετικά, το 32% τάσσεται με επιφύλαξη, ενώ μόλις το 9%
τάσσεται αρνητικά. Το αποτέλεσμα αυτό δικαιολογεί και τη σχεδόν ολοκληρωτική
απάντηση των εκπαιδευτικών για συνδυασμό H/Y δασκάλου στην τάξη (98%). Πιο
συγκεκριμένα, η χρήση των Τ.Π.Ε, ανά βαθμίδα κατανέμεται ως εξής:
Βαθμίδα_εκπαίδευσης * Χρηση_τ.π.ε Crosstabulation
Count

Βαθμίδα_εκπαίδευσης

Πρωτοβάθμια
Δευτεροβάθμια

Total

Χρηση_τ.π.ε Total
Όχι Ναι
11
33
44
14
42
56
25

75

100

Πίνακας 6. Πίνακας συσχέτισης βαθμίδας εκπαίδευσης και χρήσης Τ.Π.Ε
Βέβαια οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης εμφανίζουν σύμφωνα με
έρευνες σε μεγαλύτερο βαθμό τον λεγόμενο φόβο για τους υπολογιστές ή
κομπιουτεροφοβία (computer phobia) και προβαίνουν σε μειωμένη χρήση τους. Σε
αντίθεση με καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που χρησιμοποιούν
περισσότερο τους υπολογιστές και τις Νέες Τεχνολογίες στην τάξη τους, αλλά οι
διαφορετικές στάσεις ανάμεσα στα δυο φύλα παραμένει έμφυλη. (Whitley, 1997)
Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών με θετικές
στάσεις για τις Τ.Π.Ε στην εκπαίδευση χρησιμοποιούν, τελικά, τα διάφορα εργαλεία
για συμπληρωματικές εργασίες της παραδοσιακής διδασκαλίας ή αναζήτηση
πληροφοριών στο Διαδίκτυο (Jimoyiannis & Komis 2006), ενώ λιγότεροι είναι
εκείνοι που χρησιμοποιούν οργανωμένα τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ως
εκπαιδευτικό και μαθησιακό εργαλείο. Ανάλογες μελέτες στη χώρα μας, δείχνουν
ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν, εν γένει, θετικές στάσεις σχετικά με τις Τ.Π.Ε, αλλά είναι
επιφυλακτικοί και αναγνωρίζουν δυσκολίες στην εφαρμογή των Τ.Π.Ε στην
εκπαιδευτική πρακτική, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία όχι μόνο των στάσεων
αλλά και της αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών να διδάξουν με Τ.Π.Ε.
Προσπαθώντας να διερευνήσουμε λίγο περισσότερο την στάση των εκπαιδευτικών
απέναντι στις Τ.Π.Ε, τη συσχετίσαμε με δυο βασικές ανεξάρτητες μεταβλητές όπως
είναι το φύλλο και η ηλικία.
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Πίνακας 7. Πίνακας συσχέτισης στάσης εκπαιδευτικών με το φύλο και το ηλικιακό
όριο
Επαναλαμβάνεται η θετικότερη στάση των γυναικών εκπαιδευτικών (41) έναντι των
αν-δρών (18). Όσο αναφορά την ηλικία, βλέπουμε να εφαρμόζεται η θεωρία του
Donald Super που συνδέει την αυτοεκτίμηση με τις διάφορες επαγγελματικές
φάσεις του ατό-μου. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία αλλά και τα δεδομένα του πίνακα
τα άτομα της ηλικίας 45-66 παρουσιάζουν μια διάθεση για συνεχή διαδικασία
προσαρμογής με απώτερο στόχο την βελτίωση της θέσης τους, σε αντίθεση με
άτομα που βρίσκονται κοντά στα χρόνια της αφυπηρέτησης τους. Όπως αναφέρεται
στην Λιακοπούλου (2010), οι στάσεις για την εκπαιδευτική ένταξη των Τ.Π.Ε
αποτελούν μια σύνθετη μεταβλητή, η οποία σύμφωνα με το Μοντέλο Αποδοχής της
Τεχνολογίας – Technology Acceptance Model (TAM), περιλαμβάνει αντιλήψεις για
τις Τ.Π.Ε, όπως απόψεις για την αξία, τη χρησιμότητα και την ευκολία ένταξης των
Τ.Π.Ε στη διδακτική διαδικασία (γνωστική διάσταση), και συναισθήματα όπως
φόβος, άγχος ή ευ-χαρίστηση από την χρήση των Τ.Π.Ε (συναισθηματική διάσταση),
που θεωρείται ότι δια-μορφώνουν τη συμπεριφορά των εκπαιδευτικών όσον
αφορά στην ενσωμάτωση και χρήση των Τ.Π.Ε στη διδακτική πρακτική.
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, εξετάστηκαν παράμετροι που παρουσιάζονται κατά τη
χρήση των Τ.Π.Ε από εκπαιδευτικούς, όπως αυτοί παρουσιάζονται στο πίνακα.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ευνοείται σε μεγάλο βαθμό η αλληλεπιδραστική
σχέση μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών, δεδομένου του υψηλού ποσοστού 43%
στο βαθμό «πολύ» μέσω του πειραματισμού. Επίσης, διαπιστώνεται η ευκολία των
εκπαιδευτικών στην διαδικασία ενσωμάτωσης των Νέων Τεχνολογιών στο
παιδαγωγικό τους σχεδιασμό (54% - πολύ). Επιπλέον γίνεται έκδηλη η μετριότητα
των εκπαιδευτικών όσο αναφορά την ικανότητα τους να επιλύσουν προβλήματα
διαχείρισης της τάξης (37% - Λίγο, 43% Πολύ). Τέλος, η πλειονότητα των
εκπαιδευτικών τάσσεται υπέρ της εκδήλωσης ελάχιστου έως μηδαμινού άγχους
(40% - Λίγο, 23% - καθόλου).
Παράμετροι που παρουσιάζονται κατά την χρήση Τ.Π.Ε
Χρήση Τ.Π.Ε – Πειραματισμός με τους μαθητές
Χρήση Τ.Π.Ε – Ενσωμάτωση στο παιδαγωγικό σχεδιασμό

Πολύ (43%)
Πολύ (54%)
(37%), Πολύ
Χρήση Τ.Π.Ε – Επίλυση προβλημάτων διαχείρισης της τάξης Λίγο
(43%)
Καθόλου
(23%),
Χρήση Τ.Π.Ε – Πηγή άγχους
Λίγο (40%)
Πίνακας 8. Πίνακας παραμέτρων που παρουσιάζονται κατά την χρήση των Τ.Π.Ε
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Ουσιαστικά, εξετάζεται η πιθανή ύπαρξη ανταγωνιστικότητας μεταξύ των Νέων
Τεχνολο-γιών και των εκπαιδευτικών, η οποία ουσιαστικά απουσιάζει με το
ποσοστό 44% στο βαθμό καθόλου

Πίνακας 9. Παρουσία ανταγωνιστικότητας H/Y και εκπαιδευτικού
Συζήτηση - Συμπεράσματα
Η επαγγελματική ανάπτυξη είναι στενά συνδεδεμένη με το θεσμό της
επιμόρφωσης. Ο εκπαιδευτικός περνάει από διάφορες φάσεις κατά τη διάρκεια της
επαγγελματικής του πορείας και η στάση που υιοθετεί κάθε φορά απέναντι στο
επάγγελμα, επηρεάζει και την προσωπική του ανάπτυξη, η οποία διαμορφώνει
τους λόγους που θα τον οδηγήσουν στην επιμόρφωση. Άλλωστε οι πεποιθήσεις των
εκπαιδευτικών για το ρόλο της τεχνολο-γίας στην εκπαίδευση καθορίζουν σε
μεγάλο βαθμό τον τρόπο διδασκαλίας και την αποδοχή του «καινούργιου» στην
εκπαιδευτική διαδικασία. Στα μαθησιακά περιβάλλοντα με Τ.Π.Ε, ο ρόλος του
εκπαιδευτικού δεν υποβαθμίζεται ούτε αποδυναμώνεται, αντιθέτως γίνεται πιο
σύνθετος και απαιτητικός. Η επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε καταστέλλει το άγχος σχετικά
με τους H/Y, και στην ύπαρξη τους ως οντοτήτων, στη καθημερινότητα. Η
πλειοψηφία των Ελλήνων εκπαιδευτικών, δεν έχουν καταρτισθεί στη χρήση και την
παιδαγωγική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε, ενώ το ενδιαφέρον τους για τα αντικείμενα
αυτά καθώς και οι ίδιες τους οι ανάγκες στους τομείς αυτούς είναι πολύ μεγάλες.
Κάτι που δικαιολογείται, βάσει των αποτελεσμάτων. Η επιμόρφωση είναι ένας
θεσμός στρατηγικής σημασίας με σκοπό τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των
εκπαιδευτικών αλλά και στον εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη των εκπαιδευτικών
συστημάτων. Εντόπισα μια αισθητή έλλειψη ενασχόλησης στον τομέα ενημέρωσης
των εκπαιδευτικών σχετικά με την επιμόρφωση αλλά και τις ευκαιρίες
επαγγελματικής ανέλιξης τους μέσα από αυτή, καταστέλλοντας το ποσοστό
συμμετοχής των εκπαιδευτικών. Όμως η δυνατότητα πρόσβασης δεν καθίσταται
εύκολη ή δυνατή για όλους τους εκπαιδευτικούς, δεδομένου της διαφορετικής
κοινωνικής κατάστασης και των ατομικών παραγόντων. Επιπρόσθετα, όσο αναφορά
τα κίνητρα των εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε επιμόρφωση, παρατηρούμε την
ιδιαίτερα θετική προτίμηση προς επαγγελματική ανέλιξη και ενδιαφέρον για τις
Τ.Π.Ε. Το οικονομικό όμως ζήτημα, φαίνεται να μην υπολογίζεται ούτε σαν κίνητρο
αλλά ούτε και σαν είδος ελάχιστης ανταμοιβής των προσπαθειών των
εκπαιδευτικών για υιοθέτηση της εκπαιδευτικής αλλαγής. Για εκπαιδευτικούς με
επιφυλακτική στάση απέναντι στις Τ.Π.Ε, θα μπορούσε να είναι αφορμή για
ενασχόληση, με στόχο να μετασχηματιστεί η στάση τους προς την θετική. Η
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πρόταση μας δεν έγκειται στο να γίνει το οικονομικό κίνητρο αυτοσκοπός, αλλά να
εξαντληθούν όλα τα δυνατά κίνητρα που θα παρωθήσουν τους εκπαιδευτικούς για
επιμόρφωση.
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Η μη λεκτική αμεσότητα του εκπαιδευτικού ως παράγοντας
βελτίωσης του κλίματος της τάξης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Η
περίπτωση της Λακωνίας
Χαντζή Σταυρούλα
Εκπαιδευτικός ΠΕ02, MSc
st_chantzi@hotmail.com
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η «εκπαιδευτική αμεσότητα» αναφέρεται σε συμπεριφορές, όπως το χαμόγελο, οι
χειρονομίες, η οπτική επαφή και η χαλαρή στάση του σώματος, οι οποίες καθιστούν
τον εκπαιδευτικό πιο προσιτό στην επικοινωνία του με τους μαθητές. Ερευνητικά
συνδέεται με τη μαθητική επίδοση και τη βελτίωση του επικοινωνιακού κλίματος
της τάξης. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η περιγραφή της μη λεκτικά άμεσης
συμπεριφοράς του εκπαιδευτικού απέναντι στους μαθητές και η ανίχνευση του
ψυχολογικού κλίματος της τάξης σε δείγμα 90 εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης του νομού Λακωνίας. Για τη συλλογή και την επεξεργασία των
ερευνητικών δεδομένων αξιοποιήθηκε η κλίμακα αυτοαξιολόγησης NonVerbal
Immediacy Scale- Self Report (NIS-S) των Richmond V.P, McCroskey, J.C., & Johnson,
A.E. (2003). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν χαμηλά
επίπεδα μη λεκτικής αμεσότητας κατά τη διδασκαλία κι ως εκ τούτου το κλίμα της
τάξης επιδέχεται μελλοντικής βελτίωσης μέσω της διοργάνωσης επιμορφωτικών
προγραμμάτων σε θέματα μη λεκτικής επικοινωνίας.
Λέξεις- κλειδιά: αμεσότητα, μη λεκτική συμπεριφορά, ψυχολογικό κλίμα
Εισαγωγή- Προβληματική
Η διδασκαλία συνιστά ένα ανθρωπολογικό και κοινωνικό φαινόμενο (Κοσσυβάκη,
2003:29), αλλά και ένα επικοινωνιακό γεγονός. Στην αίθουσα διδασκαλίας ο
εκπαιδευτικός επικοινωνεί με τους μαθητές του τόσο λεκτικά, με την ομιλία, όσο
και μη λεκτικά, με τις κινήσεις του σώματός του. Πιο συγκεκριμένα η «γλώσσα του
σώματος» αναφέρεται στη στάση του σώματος, στην έκφραση του προσώπου, στον
τόνο της φωνής, στις χειρονομίες, στο χωρικό προσανατολισμό, στη στάση της
κεφαλής, στην ενδυμασία και στην εν γένει φυσική εμφάνιση. Η εντύπωση, που
σχηματίζει ο εκπαιδευτικός στα μάτια των μαθητών, σχετίζεται όχι μόνο με το
αντικείμενο διδασκαλίας, αλλά και με την ίδια του τη συμπεριφορά.
Έναυσμα για την επιλογή του συγκεκριμένου θέματος στάθηκε το έντονο
ενδιαφέρον που εκδηλώνεται σε παγκόσμιο επίπεδο τα τελευταία χρόνια για τον
ιδιαίτερο ρόλο της μη λεκτικής επικοινωνίας. Σύμφωνα με σύγχρονες έρευνες, η
χρήση της μη λεκτικής επικοινωνίας, δηλαδή της έκφρασης σημάτων με τη γλώσσα
του σώματος, καταλαμβάνει περισσότερο από το 70% του συνόλου της
επικοινωνιακής ικανότητας του ανθρώπου, συμβάλλοντας θετικά στην κατανόηση
του αποστελλόμενου μηνύματος (Miller, 2000. Richmond & McCroskey, 2000, αναφ.
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Σταμάτης, 2012). Ως εκ τούτου, η ανταλλαγή μη λεκτικών μηνυμάτων στην τάξη
αποτελεί για τον εκπαιδευτικό, που θα τα αξιοποιήσει κατάλληλα, ένα χρήσιμο
εργαλείο, προκειμένου να είναι σε θέση να αναπτύξει μία υγιή σχέση με το μαθητή
και να καλλιεργήσει ένα κλίμα εμπιστοσύνης και συνεργασίας.
Η εργασία εστιάζεται στην έννοια της «εκπαιδευτικής αμεσότητας», η οποία
βασίζεται στη «Θεωρία της σιωπηρής επικοινωνίας» του Mehrabian (1981, αναφ.
Özmen, 2011), βάσει της οποίας τα μηνύματα μεταδίδονται μέσω δύο
επικοινωνιακών οδών: της ρητής και της άρρητης (σιωπηρής) επικοινωνίας.
Αναφέρεται σε συμπεριφορές που αυξάνουν την ψυχολογική και φυσική εγγύτητα
μεταξύ των επικοινωνούντων, κάτι που βρίσκει εφαρμογή και στην αλληλεπίδραση
δασκάλου- μαθητή. Η αμεσότητα, δηλαδή, είναι οι αντίληψη του να είναι κάποιος
προσιτός. Η βασική αρχή της αναφέρει ότι « οι άνθρωποι κατευθύνονται προς τα
πρόσωπα και τα πράγματα που τους αρέσουν, εκτιμούν πολύ και προτιμούν, ενώ
αποφεύγουν ή απομακρύνονται από τα πράγματα που αντιπαθούν, αξιολογούν
αρνητικά ή δεν προτιμούν» (Richmond, McCroskey & Johnson, 2003, αναφ. Savelli,
2010). Έτσι, οι εξαιρετικά άμεσοι άνθρωποι φαίνεται να αντιμετωπίζονται ως πιο
προσιτοί.
Ο λόγος, για τον οποίον οι εκπαιδευτικοί εμπλέκονται στις μελέτες της μη λεκτικής
αμεσότητας, είναι γιατί παρεμβάλλεται σε ένα κρίσιμο σημείο μεταξύ
συγκεκριμένων όρων της μάθησης και των μαθητευόμενων, όπως η
«αποτελεσματική μάθηση», η «γνωστική μάθηση» και τα «κίνητρα»(Özmen,
2010:4). Ένας άμεσα προσεγγίσιμος δάσκαλος καθιστά τη διδασκαλία του
ελκυστική, παραστατική και αποτελεσματική και μέσω των θετικών
αλληλεπιδράσεων με τους μαθητές καλλιεργεί σταδιακά ένα θετικό κλίμα
εμπιστοσύνης και συνεργασίας. Τέλος, ως επαγγελματίας αποκτά συνείδηση της
επαγγελματικής του ταυτότητας.
Η αμεσότητα ως συνιστώσα της μη λεκτικής συμπεριφοράς του εκπαιδευτικού
Η μάθηση γίνεται αντιληπτή ως μία διαδικασία, η οποία εμπεριέχει την κατάκτηση
ή την τροποποίηση των γνωστικών, συναισθηματικών και συμπεριφορικών
αποτελεσμάτων (Bloom, 1956, 1976, αναφ. Christophel, 1990). Αναφορικά με τη
διασύνδεση μεταξύ αμεσότητας και μάθησης έχει προωθηθεί από κοινού από τους
Christophel (1990) και Richmond (1990) η ερμηνεία των κινήτρων. Η εν λόγω
θεωρία υποστηρίζει ότι «οι μαθητές μαθαίνουν αυτό που θέλουν να μάθουν». Οι
κινητοποιημένοι μαθητές θέλουν να μάθουν και θα καταβάλουν προσπάθεια για
την επίτευξη αυτού του σκοπού. Το επίπεδο της κινητοποίησης των λιγότερο
παρακινούμενων μαθητών μπορεί να αυξηθεί κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες
και προϋποθέσεις.
Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί που εκδηλώνουν άμεσες συμπεριφορές φαίνεται να
αυξάνουν τα μόνιμα κίνητρα μάθησης των μαθητών τους, διεγείροντας το
ενδιαφέρον τους και προσανατολίζοντας τις προσπάθειές τους στη σωστή
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κατεύθυνση. Φαινομενικά, λοιπόν, οι συμπεριφορές αμεσότητας του
εκπαιδευτικού έχουν μια σαφή, μακράς διαρκείας επίδραση στους μαθητές.
Κατά τα τελευταία είκοσι χρόνια, τα ευρήματα των ερευνών πάνω στην αμεσότητα
συντείνουν στην εξαγωγή ορισμένων ασφαλών γενικεύσεων. Αφενός για τον
εκπαιδευτικό η αμεσότητα αυξάνει το ποσοστό ισχύος και αρέσκειας που αποπνέει
στους μαθητές του, εξασφαλίζοντάς του θετικά υποδείγματα ελέγχου της
συμπεριφοράς του. Αφετέρου, οι μαθητές συνήθως συμμορφώνονται περισσότερο
παρά αντιστέκονται στις λογικές απαιτήσεις ενός αρεστού, επαρκούς και
συμπονετικού δασκάλου και εμφανίζονται περισσότερο συγκεντρωμένοι στο
μάθημά του (Özmen, 2010:4).
Οι ερευνητές, ακόμη, υπογραμμίζουν ότι, ανεξάρτητα από τις προθέσεις του
εκπαιδευτικού, εκείνο που πραγματικά έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαδικασία της
μάθησης είναι οι προσλαμβάνουσες και οι αντιλήψεις των μαθητών. Γι’ αυτό και
επικεντρώνονται στις ακόλουθες συνιστώσες της μη λεκτικής συμπεριφοράς, οι
οποίες με τη σειρά τους κατά περίσταση ενισχύουν ή αποδυναμώνουν την
αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτικού-μαθητών (Richmond, 2002: 70-78):
1) Η εξωτερική εμφάνιση του εκπαιδευτικού: Η εμφάνιση- και ιδιαίτερα η
ενδυμασία- εκπέμπει σημαντικά μηνύματα μέσα στην τάξη. Οι εκπαιδευτικοί που
ντύνονται πολύ επίσημα εκλαμβάνονται από τους μαθητές ως επαρκείς,
οργανωμένοι, προετοιμασμένοι και γνώστες του διδακτικού αντικειμένου. Εκείνοι
που είναι ατημέλητα ή ανεπίσημα ενδεδυμένοι δίνουν την εντύπωση ενός φιλικού,
εξωστρεφούς, δεκτικού στις δικές τους ανάγκες, ευέλικτου και δίκαιου ατόμου. Γι’
αυτό προτείνουν την επίσημη ενδυμασία μόνο για την πρώτες μία με δύο
εβδομάδες στην τάξη, ώσπου να διασφαλιστεί η αξιοπιστία τους.
2) Χειρονομίες και κίνηση του σώματος: Το σχολείο αποτελεί ένα αγχώδες
περιβάλλον, τόσο για τον εκπαιδευτικό όσο και για τους μαθητές, και αυτό
εκφράζεται μέσω των χειρονομιών και της στάσης του σώματος. Οι εκπαιδευτικοί
θα πρέπει να προσπαθούν συνειδητά να είναι περισσότερο ευκίνητοι και
δυναμικοί, μετατρέποντας τη σχολική αίθουσα σε ένα ενθουσιώδες περιβάλλον.
Επίσης, εκπαιδευτικοί με ανοικτή στάση σώματος, οι οποίοι είναι ταυτόχρονα
εκφραστικοί μέσω χειρονομιών και κινήσεων, γίνονται αντιληπτοί από τους
μαθητές τους ως δεκτικοί και άμεσοι.
3) Η συμπεριφορά του προσώπου: Οι εκφράσεις του προσώπου των εκπαιδευτικών
επιδρούν στο πώς οι μαθητές αισθάνονται μέσα στο περιβάλλον της τάξης. Ο
εκπαιδευτικός που έχει μία ανιαρή και πληκτική έκφραση εκλαμβάνεται ως
αδιάφορος απέναντι στους μαθητές και στο ίδιο το μάθημα και είναι πιθανό στο
μάθημά του να παρατηρείται μεγαλύτερη αναστάτωση και έλλειψη πειθαρχίας
λόγω απώλειας ενδιαφέροντος εκ μέρους του ακροατηρίου του. Αντίθετα, ο
εκπαιδευτικός που εμπλουτίζει την έκφραση του προσώπου του με θετικά νεύματα
αποπνέει φιλικότητα, αμεσότητα και μέριμνα για την επικοινωνία του με τους
μαθητές. Επιπρόσθετα, η σχέση δασκάλου-μαθητών βελτιώνεται μέσω του
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χαμόγελου, καθώς αυτό σχετίζεται με συναισθήματα, όπως η συμπάθεια και η
αμεσότητα.
4) Η συμπεριφορά των ματιών: Η έλλειψη οπτικής επαφής κατά τη διάρκεια του
μαθήματος μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών ερμηνεύεται εκ μέρους των
μαθητών ως απόρριψη τόσο του περιεχομένου της διδασκαλίας όσο και του ίδιου
του ατόμου που διδάσκει και εκ μέρους του εκπαιδευτικού ως αδιαφορία ή
υπερβολική συστολή. Αντίθετα, η διατήρηση της οπτικής επαφής συνεπάγεται
ενδιαφέρον και ενθάρρυνση εκ μέρους του δασκάλου.
5) Η εκφραστικότητα της φωνής: Όλες οι έρευνες, που έχουν διεξαχθεί σε μαθητές
σχετικά με το είδος της φωνής που προτιμούν στους δασκάλους τους, συντείνουν
στην άποψη ότι η μονότονη/ανιαρή φωνή αποτελεί με διαφορά την περισσότερο
αντιπαθητική συμπεριφορά ενός εκπαιδευτικού, καθώς συνάδει με αδιαφορία,
ανία και έλλειψη αμεσότητας. Μία ακόμη φωνητική έκφραση είναι και το γέλιο.
Ένας πετυχημένος εκπαιδευτικός γελά με τους μαθητές του, αλλά και ενθαρρύνει το
γέλιο, όταν συμβαίνει κάτι μέσα στο μάθημα, με το οποίο όλοι μπορούν να
διασκεδάσουν. Το γέλιο, εξάλλου, συντελεί στην απελευθέρωση της έντασης, στην
αποφόρτιση και στη χαλάρωση.
6) Το άγγιγμα: Το άγγιγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το δάσκαλο ως μέσο
ενθάρρυνσης και ενίσχυσης μιας επιτυχούς εργασίας ή απάντησης του μαθητή,
αλλά και ως υποκατάστατο της λεκτικής επίπληξης σε μία ανάρμοστη εκ μέρους του
συμπεριφορά. Το άγγιγμα στο χέρι, στον ώμο ή το βραχίονα του μαθητή είναι
αποδεκτό πλήρως και ιδιαιτέρως αποτελεσματικό, ειδικά σε μαθήματα όπως η
φυσική αγωγή, η αισθητική αγωγή και η ωδική, χωρίς να χρειάζεται να προφερθεί
ούτε μία λέξη.
Το συμπέρασμα ότι οι εκπαιδευτικοί με άμεση συμπεριφορά προάγουν
περισσότερο τη μάθηση στους μαθητές είναι ένα ενδιαφέρον αποτέλεσμα που
ωστόσο παραμένει άνευ σημασίας, αν η ικανότητα της αμεσότητας θεωρείται
έμφυτη, πηγάζει δηλαδή ολοκληρωτικά από την ίδια την προσωπικότητα και δεν
μπορεί να τροποποιηθεί. Το ερώτημα, επομένως, που εγείρεται είναι κατά πόσο
είναι δυνατή και εφικτή η εκμάθηση της αμεσότητας από τους εκπαιδευτικούς
λειτουργούς.
Η παρούσα έρευνα
Ο βασικός σκοπός της έρευνας επικεντρώνεται στην ανίχνευση της μη λεκτικής
συμπεριφοράς του εκπαιδευτικού, όπως ο ίδιος την αντιλαμβάνεται μέσω της
εκφραστικής δύναμης του σώματος και συγκεκριμένα μέσω του χωρικού
προσανατολισμού στη σχολική αίθουσα, της οπτικής του επαφής με τους μαθητές,
της στάσης του σώματος και των κινήσεων της κεφαλής και των χεριών. Ως
επιμέρους στόχοι τέθηκαν η διερεύνηση της σχέσης του δείκτη μη λεκτικής
αμεσότητας με το φύλο των εκπαιδευτικών και με το ψυχολογικό κλίμα που
διαμορφώνεται κατά τη διδασκαλία.
Μεθοδολογία
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Για τη συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε ποσοτική περιγραφική έρευνα.
Ως εργαλείο συλλογής των ερευνητικών δεδομένων αξιοποιήθηκε η κλίμακα
αυτοαξιολόγησης των Richmond V.P, McCroskey, J.C., & Johnson, A.E. (2003),
αποτελούμενη από 26 ερωτήσεις κλειστού τύπου (κλίμακα Likert), κατάλληλα
διαμορφωμένες, δομημένες και σταθμισμένες σύμφωνα με τα δεδομένα της
ελληνικής εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Η επεξεργασία των απαντήσεων έγινε
με βάση τα αποτελέσματα που αναδείχθηκαν από την εφαρμογή της κλίμακας
αυτοαξιολόγησης NonVerbal Immediacy Scale- Self Report (NIS-S).
Ο βασικός τύπος εκτίμησης του δείκτη αμεσότητας περιγράφεται ως εξής:
Δείκτης αμεσότητας = ((78 + Άθροισμα Α)) - Άθροισμα Β, όπου Άθροισμα Α είναι το
άθροισμα των ερωτήσεων με θετική διατύπωση (π.χ. Κουνάω πολύ τα χέρια μου και
κάνω πολλές χειρονομίες) και Άθροισμα Β είναι το άθροισμα των ερωτήσεων με
αρνητική διατύπωση (π.χ. Δεν κοιτάζω τους μαθητές μου). Ως προς την ερμηνεία
του αθροίσματος, η «χαμηλή» αμεσότητα αντιστοιχεί σε άθροισμα μικρότερο των
92 μονάδων, η «ενδιάμεση» αντιστοιχεί σε άθροισμα μεταξύ 92 και 112 μονάδων
και η «υψηλή» σε άθροισμα μεγαλύτερο των 112 μονάδων.
Το δείγμα
Η δειγματοληπτική έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δημόσια Γυμνάσια και Λύκεια του
νομού Λακωνίας από 01/11/2013- 30/11/2013. Συμμετείχαν συνολικά ενενήντα (90)
εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων. Η συμπλήρωση της κλίμακας
αυτοαξιολόγησης έγινε επιτοπίως, κατά τη διάρκεια του διδακτικού ωραρίου. Από
το συνολικό δείγμα των εκπαιδευτικών της έρευνας 45 (50%) είναι άνδρες, 45 (50%)
είναι γυναίκες, 44 (48,9%) έχουν από 11 έως 20 έτη προϋπηρεσίας, 25 (27,8%)
έχουν έως 10 έτη προϋπηρεσίας, 17 (18,9%) έχουν 20 έως 30 έτη προϋπηρεσίας και
4 (4,4%) έχουν πάνω από 31 έτη προϋπηρεσίας.
Συζήτηση- Συμπεράσματα
Όπως φαίνεται στο Γράφημα 1, και οι δύο κατηγορίες ερωτώμενων εμφανίζουν
έναν δείκτη αμεσότητας που ελάχιστα ξεπερνά το όριο της χαμηλής αμεσότητας (92
μονάδες). Πιο συγκεκριμένα, ο μέσος όρος στην αμεσότητα των ανδρών εκτιμήθηκε
ίσος με 93,2 μονάδες, ενώ το αντίστοιχο αποτέλεσμα για τις γυναίκες είναι
ελαφρώς μειωμένο και ίσο με 92,8 μονάδες. Αντίστοιχα, ο μέσος όρος του συνόλου
των εκπαιδευτικών που έλαβαν μέρος στην παρούσα έρευνα εκτιμάται ίσος με 93
μονάδες.
Γράφημα 1: Μέσος όρος του δείκτη αμεσότητας για το σύνολο των εκπαιδευτικών
(άνδρες και γυναίκες, N=90)
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95
94
93
92
91
90

93,2

Άνδρες

92,8

Γυναίκες

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την επεξεργασία των απαντήσεων του
δείγματος συντείνουν στο ότι παρατηρείται γενικότερα μικρού βαθμού αμεσότητα
στην επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
μαθητών μέσα στην τάξη. Αυτό μπορεί να σηματοδοτεί την ύπαρξη λάθος χειρισμού
των καναλιών της μη λεκτικής επικοινωνίας από την πλευρά των καθηγητών ή και
τη μειωμένη συχνότητα των σωστών τρόπων και μεθόδων μη λεκτικής
επικοινωνίας, που δυνητικά θα συνέβαλαν θετικά στην καταγραφή υψηλότερων
ποσοστών αμεσότητας.
Ωστόσο, βιβλιογραφικά τεκμηριώνεται η άποψη ότι όσο αυξάνεται η ηλικιακή
βαθμίδα των μαθητών τόσο «απαιτείται» εκ μέρους των μαθητών η αύξηση της
χωρικής τους απόστασης από τους καθηγητές, ως «απόσταση ασφαλείας» από έναν
ακόμη επιβαλλόμενο κατεστημένο θεσμό, ο οποίος πλησιάζει «απειλητικά» τον
προσωπικό τους χώρο δράσης (Meisels & Guardo, 1969, αναφ. Βασιλείου, 2004:94).
Τα αποτελέσματα άλλης έρευνας των ίδιων ερευνητών απέδειξαν πως η απόσταση
μεγαλώνει, όταν το παιδί πλησιάζει ή διανύει την ηλικία της εφηβείας.
Πίνακας 1: Στατιστική ανάλυση του εμπειρικού υλικού
Συνιστώσες
αμεσότητας

Συμπεριφορές
αμεσότητας

Στάση και θέση
του σώματος

Κίνηση
χεριών
αγγίγματα

των
και

λεκτικής

&

μη

λεκτικής

Ποσοσ
τό %

Συχνά κουνάω πολύ τα χέρια μου.

44,4

Συχνά νιώθω το σώμα μου χαλαρό.

45,6

Σπάνια νιώθω το σώμα μου να βρίσκεται σε
υπερένταση ή εγρήγορση.

40

Συχνά γέρνω το σώμα μου προς τους μαθητές,
καθώς τους μιλάω.

25,7

Σπάνια αγγίζω τους μαθητές μου στα χέρια ή
στον ώμο, καθώς τους μιλάω.

53,3

Αποφεύγω να αγγίζω τους μαθητές μου, καθώς
τους μιλάω.

36,7
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Χωρικός
προσανατολισμ
ός

Οπτική επαφή

Σπάνια απομακρύνομαι από τους μαθητές μου,
όταν προσπαθούν να με αγγίξουν, καθώς μου
μιλάνε.

34,4

Συχνά κάθομαι ή στέκομαι δίπλα στους μαθητές
μου.

36,7

Συχνά πλησιάζω τους μαθητές μου.

52,2

Ποτέ δεν αποφεύγω να κάθομαι ή να στέκομαι
δίπλα στους μαθητές μου.

34,4

Σπάνια δε γέρνω το σώμα μου προς το μέρος των
μαθητών μου, καθώς τους μιλάω.

24,4

Ποτέ δεν αποφεύγω να κοιτάζω τους μαθητές
μου, καθώς διδάσκω.

70

Ποτέ δεν αποφεύγω να κοιτάζω τους μαθητές μου
στα μάτια.

63,3

Πολύ συχνά
μάτια.

48,9

κοιτάζω τους μαθητές μου στα

Πολύ συχνά διατηρώ οπτική επαφή, κοιτάζω τους
μαθητές μου στα μάτια.
Περιστασιακά
διδάσκω.

Εκφράσεις του
προσώπου

Λεκτική
επικοινωνία

κάνω

μορφασμούς,

καθώς

50
31,1

Σπάνια αποφεύγω να κάνω μορφασμούς.

37,8

Συχνά είμαι παραστατικός/ή, πολύ εκφραστικός/ή
και εκδηλωτικός/ή.

55,6

Συχνά έχω ήπια έκφραση προσώπου (είμαι
μειλίχιος/α).

43,3

Σπάνια είμαι σφιγμένος/η.

54,4

Συχνά χαμογελώ, όταν μιλώ στους μαθητές μου.

61,1

Σπάνια η φωνή μου ακούγεται μονότονη και
βαρετή, καθώς διδάσκω.

50

Σπάνια η φωνή μου ακούγεται μονότονη και
ανιαρή.

51,1

Πολύ συχνά χρωματίζω τη φωνή μου.
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Συχνά χρωματίζω ποικιλότροπα τη φωνή μου.

38,9

Περιστασιακά μιλάω με ύφος αυστηρό, σαν να
είμαι θυμωμένος/η.

36,7

Αναλύοντας τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα για την ποσοστιαία κατανομή
συχνοτήτων της λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας που διαμείβεται στις
αίθουσες διδασκαλίας των εκπαιδευτικών του δείγματος, ο ερευνητής καταλήγει
στα παρακάτω ομαδοποιημένα συμπεράσματα:
Συνάγεται το γενικό συμπέρασμα ότι υπάρχει μία αρκετά θετική μη λεκτική
επικοινωνία του εκπαιδευτικού μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας, όπως αυτή
αντικατοπτρίζεται στην έκφραση του προσώπου και στην κίνηση της κεφαλής,
καθώς το 61,1% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι «συχνά» χαμογελά, όταν μιλά στους
μαθητές του. Θα μπορούσε να υποστηριχτεί ότι σε ένα πρώτο επίπεδο
διαμορφώνονται κάποιες πρώτες συνθήκες διαμόρφωσης θετικού παιδαγωγικού
κλίματος στην τάξη. Η διάνοιξη δρόμων επικοινωνίας μέσω μιας καταρχήν χαλαρής,
ανοιχτής σχέσης εκπαιδευτικού και μαθητών αποτελεί ένα σημαντικό υπόβαθρο για
περαιτέρω ανάπτυξη και των υπόλοιπων εκφάνσεων της μη λεκτικής συμπεριφοράς
του εκπαιδευτικού.
Ως προς τη στάση και τη θέση του σώματος των εκπαιδευτικών, το υψηλότερο
ποσοστό και ίσο με το 45,6% του δείγματος κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας
δηλώνει ότι «συχνά» νιώθει το σώμα του να είναι χαλαρό. Αναφορικά με τη κίνηση
των χεριών και τα αγγίγματα, πάνω από τους μισούς εκπαιδευτικούς του δείγματος
(53,3%) σημειώνουν ότι κατά τη διδασκαλία «σπάνια» αγγίζουν τους μαθητές τους
στα χέρια ή στον ώμο, καθώς τους μιλούν. Επιπλέον, ιδιαίτερη σημασία φαίνεται να
δίνουν στο «άγγιγμα» των μαθητών, όπου το 36,7% σημειώνει εμφατικά ότι «πολύ
συχνά» αποφεύγει να αγγίζει τους μαθητές του, ενώ τους μιλά.
Ως προς το χωρικό προσανατολισμό μέσα στη σχολική τάξη, σχεδόν το 1/2 του
δείγματος των εκπαιδευτικών (52,2%) «συχνά» πλησιάζει τους μαθητές του.
Αναφορικά με το ζήτημα της οπτικής επαφής με τους μαθητές, το πολύ υψηλό
ποσοστό των εκπαιδευτικών του δείγματος, που φαίνεται να αγγίζει το 70%,
δηλώνει ότι, καθώς διδάσκει, «ποτέ» δεν αποφεύγει να κοιτάζει τους μαθητές του.
Τέλος, όσον αφορά στη λεκτική επικοινωνία, το υψηλότερο ποσοστό και ίσο με το
51,1% δηλώνει ότι «σπάνια» η φωνή του ακούγεται μονότονη και ανιαρή.
Ως προς τη διάσταση του χωρικού προσανατολισμού, τα ευρήματα συντείνουν στο
ότι ο εκπαιδευτικός καταλαμβάνει ως επί το πλείστον το πρόσθιο τμήμα της
αίθουσας διδασκαλίας, μένοντας προσκολλημένος- με ελάχιστες εξαιρέσεις- εντός
των πλαισίων της κοινωνικής ζώνης. Η συγκεκριμένη προσκόλληση ενθαρρύνεται
και από την παραδοσιακά εννοούμενη αρχιτεκτονική της διδασκαλίας, η οποία
επιβάλλει τη μετωπική στοίχιση των θρανίων. Επομένως, ως ένα πρώτο θετικό βήμα
θα μπορούσε να θεωρηθεί η αλλαγή στη διάταξη των θρανίων από μετωπική σε
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πεταλοειδή ή διάταξη σε σχήμα Π, όπως είναι ευρύτερα γνωστή, ή ακόμα και σε
ημικυκλικό σχήμα, η οποία θα επιτρέπει την τήρηση ίσων αποστάσεων του
εκπαιδευτικού από τους μαθητές, αλλά και μεγαλύτερη ευελιξία κινήσεων στον
ίδιο, ακόμα και σε αίθουσες μικρότερων διαστάσεων.
Η αλλαγή αυτή θα επιφέρει θετικά αποτελέσματα και στη βελτίωση του
ψυχολογικού κλίματος της τάξης, όχι μόνο ως προς την επικοινωνία εκπαιδευτικούμαθητών, αλλά και των μαθητών μεταξύ τους. Ως ψυχολογικό κλίμα της τάξης
ορίζεται ο συναισθηματικός τρόπος, με τον οποίο οι μαθητές μιας τάξης βιώνουν
και αντιλαμβάνονται τις ψυχοκοινωνιολογικές σχέσεις που αναπτύσσονται μέσα σε
αυτήν (Ματσαγγούρας, 2005). Μέσα από μια σειρά ερευνών που έχουν γίνει με τη
χρήση του ερωτηματολογίου LEI (Learning Environment Inventory των Fraser,
Anderson και Walberg (1991, αναφ. ό.π.: 187-188) έχει αποδειχθεί ότι το
ψυχολογικό κλίμα, όπως το καταγράφει το εν λόγω ερωτηματολόγιο, που
συμπληρώνεται από το μαθητικό δυναμικό μιας σχολικής μονάδας, συσχετίζεται με
τα μαθησιακά αποτελέσματα περισσότερο απ’ ό, τι συσχετίζονται πολλά από τα
προσωπικά χαρακτηριστικά των μαθητών, όπως για παράδειγμα ο δείκτης ευφυΐας.
Τα ευρήματα της έρευνας σκιαγραφούν έναν μάλλον παραδοσιακό τύπο
διδασκαλίας, σύμφωνα με τον οποίο ο εκπαιδευτικός λειτουργεί μέσα σε ένα κλίμα
σοβαροφάνειας, επιδιώκοντας μία αδιατάραχτη και ήρεμη ατμόσφαιρα. Παρόλο
που άνδρες και γυναίκες εκπαιδευτικοί διατηρούν μία διαρκή οπτική επαφή με τους
μαθητές τους κατά τη διδασκαλία, δεν επιδιώκουν εξίσου άλλες μορφές εκδήλωσης
της μη λεκτικής τους αμεσότητας, όπως την απτική επαφή, παρόλο που μεταφέρει
μηνύματα κατανόησης και συναισθήματα στοργής, ενώ δημιουργεί μία αίσθηση
ασφάλειας και εμπιστοσύνης (Σταμάτης, 2005).
Η διατήρηση της οπτικής επαφής μεταξύ των συμμαθητών κατά τη διάρκεια της
διδασκαλίας όχι μόνο περιορίζει τον κίνδυνο διάσπασης της προσοχής, αλλά
μεγιστοποιεί την ενεργό συμμετοχή τους στη διδασκαλία. Συνεπακόλουθα,
αμβλύνεται η ανταγωνιστικότητα μεταξύ των μαθητών και αυξάνεται η
ικανοποίησή τους για το γνωστικό αντικείμενο και το σχολείο εν γένει.
Η ερευνητική ανασκόπηση παρελθόντων ετών, τόσο σε πανελλαδικό όσο και σε
διεθνές επίπεδο, δεν έχει ακόμη αναδείξει το φύλο του εκπαιδευτικού σε
παράγοντα υψίστης σημασίας για την εκδήλωση ή μη της μη λεκτικής αμεσότητας.
Ακόμη και σε περιπτώσεις που το φύλο τίθεται στις ερευνητικές υποθέσεις,
εξετάζεται παράλληλα με το πολιτισμικό υπόβαθρο των διδασκόντων (Saechou,
2005). Οι περισσότερες, ωστόσο συγκλίνουν στο ότι η απουσία συστηματικής
ενημέρωσης και πρακτικής εξάσκησης των υποψήφιων και εν ενεργεία
εκπαιδευτικών σε θέματα μη λεκτικής συμπεριφοράς έχει ως αποτέλεσμα οι ίδιοι
να τη χρησιμοποιούν κατά το δοκούν, χωρίς δηλαδή να τους απασχολεί το πώς αυτή
αποκωδικοποιείται από τους μαθητές τους και πώς συμβάλλει στη διαμόρφωση του
παιδαγωγικού κλίματος μέσα στην τάξη(Τριμπόνια, 1998).
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Πίνακας 2: Στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις φύλου και αμεσότητας
Καθώς διδάσκω, συνήθως:

Ποτέ Σπάνια Περιστασιακά Συχνά

Αγγίζω τους μαθητές μου
στα χέρια ή στον ώμο,
καθώς τους μιλάω.

77,8%

Η φωνή μου ακούγεται
μονότονη και βαρετή.

71,4%

Μιλάω με ύφος αυστηρό,
σαν να είμαι θυμωμένος/ η.
Είμαι σφιγμένος/ η.

Φύλο

Α
Ν
Δ
Ρ
Ε
Σ

68,8%
78,9%

Χαμογελώ, όταν μιλώ στους
μαθητές μου.

76,2%

Αποφεύγω να κοιτάζω στα
μάτια τους μαθητές μου.
Έχω ήπια έκφραση
προσώπου (είμαι μειλίχιος/
α).

Πολύ
συχνά

77,8%
88,9%

Πλησιάζω τους μαθητές
μου.

66,7%

Γ
Υ
Ν
Α
Ι
Κ
Ε
Σ

Όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, τα ευρήματα της έρευνάς μας
διαφοροποιούνται από τα ευρήματα άλλων ερευνών που αφορούν στη μη λεκτική
συμπεριφορά του εκπαιδευτικού. Διαπιστώνεται, δηλαδή, ότι τα τελικά χαμηλά
ποσοστά μη λεκτικής αμεσότητας τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες
εκπαιδευτικούς έρχονται σε αντίθεση με κάποια μεμονωμένα θετικά
χαρακτηριστικά εκδήλωσης της μη λεκτικής συμπεριφοράς τους, όπως την έκφραση
του προσώπου, την οπτική επαφή με τους μαθητές και την ήρεμη ατμόσφαιρα της
τάξης, ενώ παράλληλα δείχνουν να σχετίζονται με το χωρικό προσανατολισμό και τη
στάση του σώματος του εκπαιδευτικού. Αξιοσημείωτη, ωστόσο, είναι η σύγκριση
των αποτελεσμάτων του δείκτη μη λεκτικής αμεσότητας μεταξύ των δύο φύλων, η
οποία δίνει για πρώτη φορά ερευνητικά ένα μικρό προβάδισμα στους άνδρες
εκπαιδευτικούς, ενώ συνήθως ισχύει το αντίθετο ή τουλάχιστον δεν
παρουσιάζονται αξιοσημείωτες ποσοστιαίες διαφορές.
Τέλος, για να βελτιωθεί η μη λεκτική συμπεριφορά του εκπαιδευτικού, θα πρέπει ο
ίδιος καταρχάς να κατανοήσει τη μη λεκτική συμπεριφορά του ιδίου, αλλά και των
μαθητών του, ως αντανάκλαση των μη λεκτικών σημάτων που εκπέμπει. Από μία
εναλλακτική θεωρητική σκοπιά, η διδασκαλία, αντιμετωπιζόμενη ως δραματική
τέχνη, απαιτεί να δοθεί έμφαση στην κατάρτιση της προσωπικότητας των
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μελλοντικών εκπαιδευτικών, χωρίς ωστόσο να υποδαυλίζονται και οι επιμέρους
τομείς της μάθησης (Özmen, 2010:15). Ορισμένα σημαντικά ευρήματα
καταδεικνύουν ότι η ενσωμάτωση των υποκριτικών τεχνικών στην προπτυχιακή
επιμόρφωση των μελλοντικών εκπαιδευτικών συμβάλλει θετικά στην ανάπτυξη της
επαγγελματικής ταυτότητάς τους.
Προς αυτό το σκοπό, κρίνεται σκόπιμη η διοργάνωση σεμιναρίων και
προγραμμάτων μικροδιδασκαλίας για υποψήφιους κι εν ενεργεία εκπαιδευτικούς,
με στόχο την επίγνωση συγκεκριμένων δεξιοτήτων και στάσεων, τον έλεγχο της
επικοινωνιακής διαδικασίας, την αυτονομία στη χρήση των ατομικών ταλέντων και
την αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμησή τους. Μπορούν, έτσι, να χρησιμεύσουν ως
ένας θεωρητικός οδηγός για τη διαμόρφωση ενός προτεινόμενου εναλλακτικού
αναλυτικού προγράμματος, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις τοπικές και θεσμικές
ανάγκες και θα συνδυάζει αρμονικά το περιεχόμενο της εκπαίδευσης με τις ανάγκες
και το επίπεδο ετοιμότητας των μελλοντικών εκπαιδευτικών. Κατά τον Danielewicz
(2001:3) «Αυτό που κάνει κάποιον καλό δάσκαλο δεν είναι η μεθοδολογία, ούτε καν
η ιδεολογία. Απαιτείται η συναναστροφή με την ταυτότητα, τον τρόπο δηλαδή που
τα άτομα αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους, έτσι ώστε η διδασκαλία να αποτελεί
προέκταση της ίδιας τους της ύπαρξης».
Εκείνο που προσδίδει στη διδασκαλία το χαρακτήρα της δυναμικής επικοινωνίας
είναι η παράμετρος της σχέσης, και δη των διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ
εκπαιδευτικών και μαθητών, που ως στόχο έχουν την καλλιέργεια θετικού
επικοινωνιακού πλαισίου στην τάξη. Σε αυτό μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά η
μη λεκτική επικοινωνία, ως η σημαντικότερη παράμετρος της επικοινωνιακής μας
ικανότητας, δεδομένου ότι- όπως έχει ήδη αναφερθεί- το μεγαλύτερο μέρος της
επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων διαμείβεται μη λεκτικά. Παρά τη σημασία της
για τη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία, η μελέτη της μη λεκτικής
συμπεριφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης είναι ακόμη πολύ περιορισμένη στον
ελλαδικό χώρο. Βάσει έρευνας που δημοσιεύτηκε από τους Richmond, McCroskey,
Plax & Kearny (1986, αναφ. Christophel, 1990), οι μη λεκτικές δεξιότητες του
εκπαιδευτικού είναι διδακτές, αν και κάτι τέτοιο απαιτεί χρόνο λόγω της
πολυπλοκότητας της μη λεκτικής συμπεριφοράς και της σύνδεσής της με την
προσωπικότητα του εκπαιδευτικού.
Όπως προέκυψε και από τα ευρήματα της παρούσας έρευνας, όμως, οι
εκπαιδευτικοί στην πλειοψηφία τους δυστυχώς αγνοούν ή δε συνειδητοποιούν την
επίδραση που ασκεί η μη λεκτική τους συμπεριφορά στους μαθητές τους,
επιδιώκοντας συστηματικά να ελέγχουν τα μη λεκτικά σήματά τους ή να
αποκρύπτουν τα συναισθήματά τους. Τα αποτελέσματά της, ωστόσο, συμβάλλουν
στο να αναδειχθεί η μη λεκτική επικοινωνία- και κυρίως η αμεσότητα- σε
κυρίαρχους παράγοντες επικοινωνίας, έτσι ώστε η μη λεκτική συμπεριφορά του
εκπαιδευτικού να ανέλθει σε πιο βελτιωμένα επίπεδα εντός των ορίων τόσο της
βασικής προπτυχιακής του κατάρτισης όσο και της διά βίου επιμόρφωσης,
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οδηγώντας σε θετικότερα αποτελέσματα όχι μόνο τον ίδιο, αλλά και για την ίδια τη
φύση της επικοινωνίας στον εκπαιδευτικό χώρο.
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Περίληψη
Με διευρυμένους τους ορίζοντες και χωρίς να περιορίζεται στην απλή εκμάθηση
κανόνων, η διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο υιοθετεί την
επικοινωνιακή μέθοδο και την κειμενοκεντρική προσέγγιση με τελικό στόχο τους
κριτικά εγγράμματους μαθητές με υψηλό βαθμό γλωσσικής επάρκειας. Αυτά
λειτουργούν ως προσανατολισμός που δίνει στο μάθημα μια νέα ποιότητα. Οι
διαθέσιμες διδακτικές ώρες όμως, πολύ κάτω από το μέσο όρο της Ευρώπης, δεν
επιτρέπουν την ποσοτική και συνεπώς την ποιοτική ολοκλήρωση των ενοτήτων της
διδακτέας ύλης. Με βάση θεωρητικές παραδοχές και την ποσοτική έρευνα
προτείνουμε την αύξηση των διδακτικών ωρών για το μάθημα της ΝΕ Γλώσσας στο
Γυμνάσιο.
Η παρούσα εισήγηση ξεκινάει από έναν διάχυτο προβληματισμό των διδασκόντων
το μάθημα της ΝΕ Γλώσσας στο Γυμνάσιο, για το ασυμβίβαστο μεταξύ συνολικού
διδακτικού χρόνου και διδακτέας ύλης. Για τη θεωρητική διερεύνηση παίρνουμε ως
δεδομένη την πληρότητα και την καταλληλότητα των διδακτικών εγχειριδίων, αλλά
προβληματιζόμαστε για το χρόνο που διαθέτει ο εκπαιδευτικός για να ολοκληρώσει
τις ενότητες του βιβλίου, να μείνει πιστός στη νέα μεθοδολογία που προτείνεται,
ώστε να επιτευχθούν τελικά οι αρχικοί στόχοι. Τη θεωρητική ποιοτική τεκμηρίωση
συμπληρώνουν και οι ποσοτικές μετρήσεις με τη μέθοδο των ερωτηματολογίων.
Οι νέες κατευθύνσεις στη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας
Η διδασκαλία της Νεοελληνικής γλώσσας στο Γυμνάσιο ακολουθεί τις νέες
κατευθύνσεις της σύγχρονης Γλωσσολογίας για τη διδασκαλία της μητρικής
γλώσσας: υιοθετεί την επικοινωνιακή προσέγγιση και στηρίζεται στα δεδομένα της
Κειμενογλωσσολογίας. Στο νέο μεθοδολογικό αυτό πλαίσιο οι μαθητές αποκτούν
γλωσσικές, επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να
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γίνουν ισότιμοι και δημιουργικοί πολίτες, να ελέγξουν και να διαχειριστούν τη ζωή
τους δια του λόγου και να είναι σε θέση να συνδιαμορφώνουν κριτικά το πολιτικό,
κοινωνικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι (ΥΠΔΒΜΘ 2011: 8)
Η επικοινωνιακή γλωσσική διδασκαλία δίνει έμφαση στην επικοινωνιακή
λειτουργία της γλώσσας, συνδυάζει τη γνώση του συστήματος της γλώσσας με την
ικανότητα χρήσης της και αποσκοπεί στο να πετύχει το μέγιστο δυνατό
επικοινωνιακό αποτέλεσμα, ώστε να παρέχει εντέλει μια ολοκληρωμένη γλωσσική
αγωγή, γιατί μαθαίνω γλώσσα για τη ζωή και όχι για την ίδια τη γλώσσα. Η
επικοινωνιακή προσέγγιση είναι αυτή που δίνει προτεραιότητα στον προφορικό
λόγο διαμορφωμένο στο γλωσσικό, αλλά και εξωγλωσσικό περιβάλλον, αναγνωρίζει
τη γλωσσική διαφορετικότητα και ποικιλία: οι διαφορετικές συνθήκες επικοινωνίας
καθορίζουν κάθε φορά την κατάλληλη γλωσσική μορφή (Μήτσης 1996:158-165). Οι
συγκεκριμένοι επικοινωνιακοί στόχοι συμβάλλουν στην ταχύτερη και ευχερέστερη
κατάκτηση της γλώσσας (Μήτσης Ν, 2004: 31).
Η νέα αυτή γλωσσική προσέγγιση χρησιμοποιεί τη λέξη, αλλά την αναζητά στα
συμφραζόμενά της, όπου το γλωσσικό φαινόμενο αποκτά πιο ολοκληρωμένη
εικόνα. Το επίκεντρο διερεύνησης μετατοπίζεται από τον παραδειγματικό στον
συνταγματικό άξονα, καθώς η γλώσσα γίνεται αισθητή στον δέκτη ως σύστημα
μόνο από τη συνταγματική της διάσταση (Μήτσης Ν, 2004: 22-23). Η γλωσσική
διδασκαλία περνάει από τη λέξη στο εκφώνημα και ειδικότερα στο κείμενο, γιατί
αυτό είναι που συνδυάζει τη γλωσσική ικανότητα με τη γλωσσική χρήση. Με τη
χρήση οι μαθητές οδηγούνται επαγωγικά στη γνώση και τελικά καταλήγουν και
πάλι στη χρήση με την παραγωγή ενός γραπτού ή προφορικού κειμένου, όπου οι
κανόνες επικοινωνίας εφαρμόζονται και καθιστούν τη γλώσσα όργανο λειτουργικό
(Μήτσης 1996:159). Η γλωσσική ικανότητα προϋποθέτει τη χρήση, αλλά και αυτή η
τελευταία δεν μπορεί να παράσχει από μόνη της υψηλού επιπέδου γλωσσική
επάρκεια˙ δεινοί ομιλητές και καλοί χειριστές του λόγου είναι αυτοί που, πέρα από
την επικοινωνιακή τους αποτελεσματικότητα, είχαν την ευκαιρία να διδαχτούν, να
μελετήσουν και να σπουδάσουν συστηματικά τη γλώσσα τους, δεν μπορεί με λίγα
λόγια να γράψει ή να μιλήσει καλά κανείς αν «δεν ξέρει γράμματα» (Μήτσης Ν,
2004:39).
Από τη γλωσσική χρήση δεν μπορεί να αποκλειστεί ο μαθητής, αντιθέτως
επιβάλλεται η ενεργός συμμετοχή του και μάλιστα η διδασκαλία πρέπει να είναι
παιδοκεντρική, λαμβάνοντας υπόψη τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες και την
προσωπικότητα των παιδιών (Μήτσης Ν. 1996: 162). Με τη νέα επικοινωνιακή
προσέγγιση οι μαθητές του Γυμνασίου αισθάνονται το μάθημα της ΝΕ Γλώσσας όχι
πλέον ως γνωστικό αντικείμενο όπως τα άλλα μαθήματα του ΑΠ αφού δεν
αποστηθίζουν και δεν πλήττουν γιατί μαθαίνουν επικοινωνώντας και επικοινωνούν
μαθαίνοντας. Από έρευνες προκύπτει ότι οι μαθητές βρίσκουν ενδιαφέρον το
μάθημα της γλώσσας, έχουν θετική στάση απέναντι στα σχολικά βιβλία και στη
θεματολογία τους, δεν κρίνουν σκόπιμη τη μείωση του αριθμού των κειμένων και
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γενικά δεν επιθυμούν να αλλάξει κάτι στην οργάνωση της ύλης (Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο 2010: 197, 213, 257, 261, 290).
Με τις νέες προσεγγίσεις για το γλωσσικό μάθημα η μητρική γλώσσα δε διδάσκεται,
αλλά κατακτάται και αυτό γίνεται αυθόρμητα, αβίαστα, με αυθεντικό υλικό και υπό
τη μορφή μιας φυσιολογικής γλωσσικής δραστηριότητας. Η γλώσσα δεν είναι
αντικείμενο έρευνας και εκμάθησης, αλλά μέσο με το οποίο οι μαθητές
επικοινωνούν, κατακτούν τους κανόνες της για να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά
(Μήτσης Ν 1996: 160, ΥΠΕΠΘ Βιβλίο του εκπαιδευτικού Γ’ Γυμνασίου 2007:10). Η
γλωσσική διδασκαλία περιλαμβάνει παρατήρηση του λόγου, κατανόηση δομών της
γλώσσας και συνειδητοποίηση της χρήσης τους και της λειτουργικής τους αξίας
(ΥΠΕΠΘ Βιβλίο εκπαιδευτικού Γ’ Γυμνασίου 2007:10). Οι γραμματικοί κανόνες και η
κατανόηση της μεταγλώσσας είναι βασικοί, αλλά όχι επαρκείς παράγοντες για τη
βελτίωση της επικοινωνιακής ικανότητας, αφού παραμένουν σημαντικός τομέας
του γλωσσικού μαθήματος, αλλά δε διδάσκονται μεμονωμένα και ανεξάρτητα.
Κανόνες που διδάσκονται με λέξεις και προτάσεις ξεκομμένες από τα
συμφραζόμενά τους, ως τεχνητά και άχρωμα παραδείγματα, παύουν να έχουν το
αναγκαίο βιωματικό φορτίο με αποτέλεσμα να είναι προβληματική έως αδύνατη η
φυσιολογική διαδικασία παραγωγής λόγου (Μήτσης Ν. 1996:158). Οι γραμματικοί
κανόνες, που ήδη πριν από το σχολείο έχει ο μαθητής ως γλωσσική ικανότητα για
να επιτελεί τις βασικές επικοινωνιακές του ανάγκες, είναι μία άρρητη γνώση που θα
μετατραπεί, με το κείμενο ως μέσο και την παρατήρηση ως διαδικασία, σε ρητή
γνώση, οργανωμένη, συσχετισμένη και ενταγμένη στο όλο σύστημα της γλώσσας
(ΥΠΕΠΘ, Βιβλίο εκπαιδευτικού Γ΄ Γυμνασίου 2007:10, Μήτσης Ν. 2004:105).
Η σημασία του χρόνου για την εφαρμογή των νέων μεθόδων στη γλωσσική
διδασκαλία
Ποιες συνέπειες όμως έχουν στο διαθέσιμο διδακτικό χρόνο αυτές οι αλλαγές και
νέες προσεγγίσεις στη γλωσσική διδασκαλία; Αρκούν οι 48 ώρες του σχολικού έτους
για να επιτευχθούν οι στόχοι του ΑΠ με τη χρήση των νέων μεθόδων;
Γενικά, ο διδακτικός χρόνος είναι σημαντική παράμετρος, γιατί έχει επιπτώσεις στην
ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος. Οι κοινωνικές- παιδαγωγικές αντιλήψεις
και αξίες που διέπουν την εκπαιδευτική διαδικασία καθορίζουν τη διαχείριση του
σχολικού χρόνου. Η διερεύνησή του είναι σημαντική για τη διαμόρφωση της
εκπαιδευτικής πολιτικής και στοχεύει στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Επιπλέον, η συνεχής αναδιάρθρωσή του επιβάλλεται από τις σύγχρονες εξελίξεις
και τα νέα επιστημονικά επιτεύγματα (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2003:47). Το
γλωσσικό μάθημα, που διαμορφώνεται στο νέο επικοινωνιακό και κειμενοκεντρικό
πλαίσιο, απαιτεί πλέον περισσότερο χρόνο, καθώς ο προφορικός λόγος
καλλιεργείται ισότιμα με τον γραπτό. Ο παραδειγματικός γλωσσικός άξονας
λειτουργεί στο πλαίσιο του συνταγματικού άξονα που έχει από μόνος του
μεγαλύτερη έκταση και περιεκτικότητα. Η γλωσσική διδασκαλία παίρνει αφορμή
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από και καταλήγει σε κείμενα διαφορετικών ειδών και επιπέδων. Όμως, εάν η
γλωσσική διδακτική διαδικασία απευθύνεται ισότιμα πλέον στον κάθε έναν από του
27 μαθητές της σχολικής τάξης, τότε ο χρόνος που δίνεται για το γλωσσικό μάθημα
λιγοστεύει ασφυκτικά. Η επιστημονική μας κατάρτιση και οι θεωρητικές μας
παραδοχές βέβαια δε θα μας οδηγούσαν στο να εγκαταλείψουμε την
επικοινωνιακή προσέγγιση για χάρη του λιγοστού χρόνου. Ο σχολικός διδακτικός
χρόνος είναι αυτός που πρέπει να είναι πιο ευέλικτος και να αναδιαρθρώνεται, από
τη στιγμή που αναδιαμορφώνονται οι εκπαιδευτικές αντιλήψεις και αξίες.
Ενώ η Ελλάδα διαθέτει για τη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας το 36% του
συνολικού ετήσιου διδακτικού χρόνου (ΣΕΔΧ στο εξής) στην ηλικία των 7 χρόνων,
στην ηλικία των 10 ετών διαθέτει πλέον το 8% του ΣΕΔΧ. Στη γενική κατώτερη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ηλικία 13 ετών) χώρες όπως η Γαλλία και η Δανία
διαθέτουν για τη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας το 20 % του ΣΕΔΧ, όταν στην
Ελλάδα το γλωσσικό μάθημα έχει μόνο το 11% του συνολικού χρόνου, ενώ οι ξένες
γλώσσες το 14 %. Ο μέσος όρος των ελάχιστων ετήσιων διδακτικών ωρών για
διδασκαλία της μητρικής γλώσσας στην ηλικία των 13 ετών είναι 132 ώρες για την
Ευρώπη του 2003 και η Ελλάδα με 105 ώρες είναι κάτω από το μέσο όρο της
Ευρώπης και μάλιστα το 2003 όταν η μητρική γλώσσα διέθετε στο Γυμνάσιο 3 ώρες,
ενώ τώρα ο χρόνος έχει μειωθεί σε 2 ώρες εβδομαδιαίως από το σχολικό έτος 20132014 (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2003:41).
Η κειμενοκεντρική οργάνωση της γλωσσικής διδασκαλίας σε σχέση με τον
προβλεπόμενο χρόνο
Το περιεχόμενο των βιβλίων της ΝΕ Γλώσσας είναι από τη φύση του ευρύτατο και η
οργάνωση της ύλης είναι ανοικτού τύπου, γεγονός που προσφέρει μεγαλύτερη
ευελιξία και δυνατότητα επιλογής. Περιλαμβάνει εν δυνάμει όλα τα προφορικά,
γραπτά, υβριδικά, ψηφιακά και πολυτροπικά αυθεντικά κείμενα που έχουν
παραχθεί ή πρόκειται να παραχθούν σε σχολικό ή εξωσχολικό περιβάλλον.
Περιλαμβάνει όμως και κείμενα που αναφέρονται στο σύστημα της γλώσσας σε όλα
τα επίπεδα: φωνολογικό, μορφολογικό, συντακτικό, λεξιλογικό σημασιολογικό,
πραγματολογικό (βιβλία μαθητή, βιβλίο γραμματικής, λεξικό). Τα κείμενα είναι
χρηστικά ή λογοτεχνικά. Μπορούν, φυσικά, να χρησιμοποιηθούν διαφορετικής
δυσκολίας κείμενα για διαφορετικές ομάδες της ίδιας τάξης και να επιτυγχάνονται
γενικοί σκοποί, γεγονός που καθιστά τη διδασκαλία διαφοροποιημένη (ΥΠΔΒΜΘ
2011:4). Η αφετηρία και το κέντρο γύρω από το οποίο οργανώνεται λοιπόν η
διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος είναι το κείμενο και εντέλει το κείμενο, ως
προφορικός ή γραπτός λόγος, που συνθέτουν δημιουργικά οι μαθητές, είναι και ο
τελικός στόχος.
Επιπλέον, στη γλωσσική διδασκαλία μέσα από τα κείμενα χρησιμοποιούνται
ποικίλες τεχνικές από την επιστήμη της Γλωσσολογίας: παραφράσεις, εντοπισμός
λειτουργικών λέξεων, υποκαταστάσεις, απαλοιφές, μετασχηματισμοί, αλλαγή
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θέσεων των γλωσσικών στοιχείων, αντιπαραβολή και μετασχηματισμός ενός
κειμενικού είδους σε άλλο, και τέλος δραστηριότητες πύκνωσης (περίληψης) και
αναδιατύπωσης ενός κειμένου (ΥΠΔΒΜΘ- Οδηγός εκπαιδευτικού 2011:18-19). Πόσο
όμως είναι επαρκής ο χρόνος που απαιτείται για να χρησιμοποιηθούν και να
παραχθούν ποικίλα κείμενα και να συνοδεύονται από όλες αυτές τις αναγκαίες
διδακτικές δραστηριότητες;
Ξεκινώντας από το κείμενο, οι μαθητές εντοπίζουν και τα γλωσσικά φαινόμενα και
μέσα από την παρατήρηση καταλήγουν επαγωγικά στη διατύπωση του
γραμματικού κανόνα. Οι γραμματικοί κανόνες δεν αποτελούν αυτοσκοπό, αλλά
εντέλει είναι το μέσο για την κατάκτηση της επικοινωνιακής ικανότητας. Τα
γραμματικά φαινόμενα εντάσσονται στο όλο σύστημα της γλώσσας με
παιδαγωγικά-γλωσσολογικά και όχι με καθαρά γραμματικά-τυπολογικά κριτήρια.
Εξάλλου η γραμματική ως τυπική δραστηριότητα δεν είναι αρεστή στα παιδιά. Η
γραμματική χρησιμοποιείται κυρίως δημιουργικά στο σύνολο του γλωσσικού
μαθήματος (Μήτσης Ν. 2004:105, 107, 109). Η παραδοσιακή μέθοδος εκμάθησης
γλωσσικών κανόνων ήταν πολύ οικονομική ως προς τον χρόνο, χωρίς όμως να έχει
φέρει τα αποτελέσματα που οι νέοι στόχοι επιζητούν. Όταν ο φιλόλογος στην τάξη
οδηγεί τους μαθητές με δοσμένους κανόνες και χρησιμοποιεί παραδοσιακού τύπου
ασκήσεις, τότε σίγουρα κερδίζει χρόνο και γι’ αυτό το κάνει, ο χρόνος εξάλλου που
διαθέτει είναι πολύτιμος και λιγοστός. Αν θέλει όμως να μείνει πιστός στις
σύγχρονες επικοινωνιακές μεθόδους και να έχει ως αφετηρία και κέντρο το κείμενο,
πώς θα καταφέρει να συνδυάσει το χρόνο με την ποικιλία, τη λειτουργικότητα και
την διαφοροποιημένη χρησιμότητα των κειμένων;
Στο βιβλίο της γλώσσας της Α΄ Γυμνασίου παρατίθενται 8,5 κείμενα ανά ενότητα και
10,4 στο τετράδιο εργασιών, στης Β΄ Γυμνασίου 9,2 κείμενα ανά ενότητα και 5 στο
τετράδιο εργασιών και στο βιβλίο της Γ΄ Γυμνασίου 9,3 κείμενα ανά ενότητα με 6
στο τετράδιο εργασιών κατά μέσο όρο. Τα κείμενα αυτά είναι μοιρασμένα σε 6
υποενότητες Α (εισαγωγικά κείμενα), Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ. Ο διδάσκων δεν έχει εξαρχής
ουσιαστικά την ευχέρεια να επιλέξει κείμενα. Αν το επιχειρήσει, απορρίπτει
αυτόματα ασκήσεις και δραστηριότητες που βασίζονται σε αυτά. Το μόνο εφικτό
είναι να περιορίσει τις ερωτήσεις κατανόησης. Οι οδηγίες διδασκαλίας για το
μάθημα της ΝΕ Γλώσσας 2014-2015 μοιράζουν τις 48 συνολικά διαθέσιμες ώρες σε
6 διδακτικές ώρες ανά ενότητα, στις οποίες προτείνουν την επιλογή, δηλαδή την
μείωση του αριθμού των κειμένων της ενότητας Α για εξοικονόμηση χρόνου, αν και
σε αυτά βασίζονται οι ασκήσεις των υποενοτήτων Β, Γ και Ε. Στην πράξη, εάν ο
διδάσκων επιλέγει κείμενα, αυτόματα αποκλείει την επαγωγική μέθοδο συναγωγής
και εμπέδωσης των κανόνων με τις αντίστοιχες ασκήσεις. Για παράδειγμα, στην
υποενότητα Β και Γ μιας ενότητας υπάρχουν ασκήσεις που παραπέμπουν στα
κείμενα 1, 2, και 3 της υποενότητας Α ‘εισαγωγικά κείμενα’˙ ο διδάσκων όμως ποιες
δυνατότητες έχει; Να διαβάσει όλα αυτά τα κείμενα για να λυθούν οι ασκήσεις,
αλλά να αφήσει αδίδακτη ύλη, να παραλείψει πολλές από τις ασκήσεις ή να κάνει
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παραδοσιακού τύπου ασκήσεις, ξεκομμένες από κείμενο και συμφραζόμενα;
Πρέπει να επισημανθεί ότι για τη διδασκαλία μίας ενότητας προτείνονται 6 ώρες
στην Ελλάδα, ενώ στην Κύπρο 12 ώρες .
Στον Οδηγό του εκπαιδευτικού για το μάθημα της ΝΕ (σελ. 17) επισημαίνεται ότι ο
χρόνος που απαιτείται για να διεκπεραιωθούν οι ασκήσεις και να ολοκληρωθεί μία
ενότητα, εξαρτάται από το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή των μαθητών.
Διαφωνούμε ως προς την εξάρτηση του χρόνου από μία και μόνο παράμετρο. Όσο
κι αν ενδιαφέρεται ο μαθητής, ο χρόνος που απαιτείται μόνο για να αναγνωσθούν
τα κείμενα δεν επαρκεί. Εξάλλου, για να κινητοποιήσουμε το ενδιαφέρον του
μαθητή δε χρειαζόμαστε χρόνο;
Χρόνος για ακρόαση και ανάγνωση
Η ακρόαση είναι δεξιότητα πολύ ευρύτερη από αυτήν της ομιλίας, αλλά είναι
υποβαθμισμένη και δεν καλλιεργείται, από την άλλη η ανάγνωση είναι σημαντική
ως μία προσωπική και σιωπηλή πράξη με την οποία γρήγορα και αποτελεσματικά
αφομοιώνεται μεγάλη ποσότητα γλωσσικού υλικού και αναπτύσσονται σημαντικές
στρατηγικές: η αναζήτηση του γενικού νοήματος (skimming), συγκεκριμένων
πληροφοριών (scanning) και η τεχνική της εικασίας (guessing) (Μήτσης Ν. 2004: 4547, 69, 73-74). Η φωναχτή ανάγνωση σπαταλά το χρόνο (η ταχύτητα της ανάγνωσης
είναι πολύ μεγαλύτερη από την ταχύτητα της ομιλίας) και δεν επικεντρώνει την
προσοχή τόσο του αναγνώστη όσο και των ακροατών. Η ανάγνωση δεν είναι λοιπόν
παθητική, αλλά δημιουργική δεξιότητα (Μήτσης Ν. 2004: 74-79). Πόσο όμως
αλήθεια αφήνουμε τους μαθητές μας να διαβάσουν μόνοι τους τα κείμενα; Ο
χρόνος είναι και πάλι αυτός που ευθύνεται για την τελική επιλογή: διαβάζουμε
συχνά εμείς, γιατί νομίζουμε λανθασμένα ότι έτσι κερδίζουμε χρόνο.
Χρόνος για λεξιλόγιο
Τα επαρκή μέσα έκφρασης και το επαρκές και εκτεταμένο λεξιλόγιο συμβάλλουν σε
μία αποτελεσματική και ποιοτική επικοινωνία. Βασικός τομέας του γλωσσικού
φαινομένου είναι το λεξιλόγιο, ενώ η γραμματική είναι χρονικά μεταγενέστερος και
αξιολογικά υποδεέστερός του (Μήτσης Ν. 2004:145) Οι λέξεις στο λεξιλόγιο ενός
ατόμου είναι λειτουργικές μόνο όταν ομαδοποιούνται και συσχετίζονται με
ποικίλους τρόπους και σημασιολογικές σχέσεις: συνωνυμία, αντωνυμία, υπωνυμία,
κλιτική μορφολογία, ετυμολογικό πεδίο ομόρριζων, και από την άλλη με βάση: το
χρόνο, τον τόπο, τη σχέση ‘αίτιο- αποτέλεσμα’, δημιουργός-ενέργεια, με βάση τον
θεματικό κύκλο. Μόνο με την ομαδοποίηση και τη συσχέτιση συντελείται η
λεξιλογική επέκταση (Μήτσης Ν. 2004: 117-119, 136). Σημαντικό είναι να δοθεί
χρόνος και για την διδασκαλία ιδιωτισμών, στους οποίους ιδιαίτερα πλούσια είναι η
Ελληνική γλώσσα. Το λεξιλόγιο πρέπει να έχει και την ανάλογη διαχρονική
προσέγγιση με την οποία και μόνο γίνονται κατανοητά τα συνωνυμικά ζεύγη λέξεων
της ΝΕ στα οποία το στοιχείο λόγιας προέλευσης έχει μεγαλύτερη παραγωγική
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δύναμη (Μήτσης Μ. 2004: 139, 142). Τα σχολικά εγχειρίδια αφιερώνουν τον
αναγκαίο χώρο για συστηματική διδασκαλία του λεξιλογίου και λαμβάνουν υπόψη
τους τον πολυσύνθετο και πολυεπίπεδο χαρακτήρα του, αλλά δεν προβλέπεται ο
πολύ-αναγκαίος γι’ αυτά χρόνος.
Χώρος και χρόνος για την ορθογραφία
Η Ελληνική γλώσσα διαθέτει μία επιπρόσθετη δυσκολία. Η ορθογραφία της είναι
ιστορική με συντηρητικό χαρακτήρα και όχι φωνητική (Συμεωνίδης Χ. 1992:87),
υπάρχει δηλαδή αναντιστοιχία μεταξύ φθόγγων και γραμμάτων. Η δυνατότητα
αποκωδικοποίησης του λεξιλογίου και «ενσυναίσθησης» της ορθογραφίας
προϋποθέτει τη γνώση της μορφολογίας. Ο σωστός τεμαχισμός της λέξης δίνει
διαφάνεια στη μορφολογική της δομή, της οποίας η αναγνώριση προϋποθέτει και
τη σημασία της λέξης. Όταν κατακτηθεί το στάδιο αυτό, μπορεί ο μαθητής να
λειτουργήσει παραπέρα αναλογικά και να προβλέπει. Έτσι η ορθογραφία γίνεται
μία γνωστική πράξη και παύει να είναι αυθαίρετη. Η συνδρομή της μορφολογίας
για την βελτίωση της ορθογραφίας μπορεί να ενταχθεί στις υποενότητες της
παραγωγής και της σύνθεσης, αλλά και αυτό από την πλευρά του απαιτεί τον
ανάλογο χρόνο, τα αποτελέσματα όμως είναι καλύτερα σε σύγκριση με την
αντιγραφή ως διαδικασία μηχανικού- διαισθητικού τύπου ή με την παγιωμένη
αντίληψη ότι η ανάγνωση πολλών λογοτεχνικών κειμένων αυτόματα βελτιώνει την
ορθογραφία. Παραδόξως, συγκεκριμένες οδηγίες για τη διδασκαλία της
ορθογραφίας στα ΠΣ δεν υπάρχουν. Η διδασκαλία της ορθογραφίας στο Γυμνάσιο
συνήθως αποφεύγεται, περιορίζεται στη διόρθωση λαθών και γενικά αποτελεί ένα
σοβαρό πρόβλημα.
Χρόνος για παραγωγή κειμένου
Η επικοινωνιακή προσέγγιση στοχεύει στην ισότιμη ανάπτυξη των δεξιοτήτων
‘ακούω- κατανοώ- μιλώ- διαβάζω- γράφω’ που γίνεται με αλληλένδετο τρόπο. Με
την παραγωγή λόγου εννοούμε εξίσου την παραγωγή προφορικού και γραπτού
λόγου και πολυτροπικού κειμένου. Όσον αφορά τον γραπτό λόγο, η γραφή είναι η
πιο εξελιγμένη, η πιο δύσκολή, αλλά και η πιο ενδιαφέρουσα δεξιότητα. Αν ένας
μαθητής δεν την κατακτά, γι αυτό δεν ευθύνεται η άγνοια του γλωσσικού
συστήματος, αλλά η έλλειψη μεθοδικής διδασκαλίας και άσκησης στην παραγωγή
κειμένων (Μήτσης Ν. 2004: 83). Οι ασκήσεις του βιβλίου στην παραγωγή λόγου
απαιτούν χρόνο για να ολοκληρωθούν όλα τα στάδια- προσυγγραφικό, συγγραφικό,
μετασυγγραφικό- και να μπορέσουν όλοι οι μαθητές να γράφουν και να μιλούν σε
ποικίλες μορφές και είδη λόγου, να οργανώνουν, να συντάσσουν, να
επανασχεδιάζουν, να σχολιάζουν και να αξιολογούν τον παραγόμενο λόγο τους ως
προς την ορθότητα και την αποτελεσματικότητά του, γιατί έτσι μόνο η παραγωγή
λόγου γίνεται μία δημιουργική διαδικασία. Τέλος, οι μαθητές θα πρέπει να έχουν το
χρόνο να διαβάσουν πολύ περισσότερα για το θέμα που πραγματεύονται, να
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ανατρέχουν, κατά τη διάρκεια της γραφής στα διαθέσιμα στοιχεία, αλλά και στο
τμήμα του κειμένου που μέχρι στιγμής έχουν συντάξει (Μήτσης Ν. 2004: 43, 84, 90).
Στην πράξη, όταν ο χρόνος δεν επαρκεί, οι διδάσκοντες παραλείπουν τα στάδια και
υποβιβάζουν την παραγωγή λόγου γενικά. Το αποτέλεσμα είναι η γλωσσική
διδασκαλία να μην καταλήγει στον επιθυμητό στόχο, την παραγωγή ενός
επικοινωνιακά σωστού κειμένου.
Ποσοτική καταμέτρηση της επάρκειας του διδακτικού χρόνου για το γλωσσικό
μάθημα
Για να ερευνηθεί καλύτερα η συσχέτιση του διαθέσιμου σχολικού χρόνου με την
ολοκλήρωση των ενοτήτων και την επίτευξη των στόχων του μαθήματος
αποφασίσαμε να μοιράσουμε ένα ερωτηματολόγιο στους εκπαιδευτικούς που
διδάσκουν γλώσσα στα 28 Γυμνάσια του νομού Λέσβου (Λέσβος, Λήμνος, Άγιος
Ευστράτιος). Η έρευνα διεξήχθη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη
συμπλήρωση φόρμας Google, από 13 έως 18 Φεβρουαρίου 2015 και
συγκεντρώθηκαν προς επεξεργασία 64 απαντήσεις.
Με βάση τις απαντήσεις η συντριπτική πλειοψηφία των διδασκόντων, 58 στους 64,
δήλωσαν ότι ο χρόνος δεν επαρκεί για να ολοκληρώσουν τις ενότητες του σχολικού
βιβλίου. Μόνο 6 διδάσκοντες δήλωσαν ότι ο χρόνος είναι αρκετός.

Οι συνέπειες της έλλειψης χρόνου είναι οι εξής: οι εκπαιδευτικοί αναγκάζονται σε
ποσοστό 68% να παραλείπουν κείμενα. Το 50% παραλείπει το τετράδιο εργασιών.
Το 16% μειώνει τον πολύτιμο χρόνο από τους μαθητές. Λίγοι μειώνουν ασκήσεις
γραμματικής και λεξιλογίου γιατί χρησιμοποιούν γι’ αυτά παραδοσιακού τύπου
ασκήσεις και για το λεξιλόγιο σαφώς και δεν εννοούν ότι προλαβαίνουν να κάνουν
όλες τις ομαδοποιήσεις για να πετύχουν την λεξιλογική επέκταση. Ελάχιστοι
αφήνουν ενότητες. Εάν η συντριπτική πλειοψηφία παραλείπει κείμενα σημαίνει
αυτόματα ότι χρησιμοποιεί παραδοσιακού τύπου ασκήσεις.
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Οι 18 στους 28 φιλόλογοι που απαντούν στην ερώτηση 2 χρειάζονται περισσότερες
από 6 ώρες ανά ενότητα, που προτείνουν οι οδηγίες των φιλολογικών μαθημάτων
για την ολοκλήρωση μιας ενότητας. Συνεπώς παραλείπουν ενότητες. Όσοι κάνουν
μία ενότητα σε 6 ή λιγότερες ώρες, προφανώς παραλείπουν κείμενα και
χρησιμοποιούν κυρίως παραδοσιακού τύπου ασκήσεις.
4. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει στην εκπαιδευτική πολιτική για το μάθημα
της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο, για να ξεπεραστεί το ασυμβίβαστο
μεταξύ πληθώρας ύλης και ανεπάρκειας διδακτικών ωρών;

να μειωθεί η ύλη και να παραμείνουν οι ώρες διδασκαλίας ως έχουν

2 3%

η ύλη είναι απαραίτητη στο σύνολό της, αλλά για να εμπεδωθεί καλύτερα
πρέπει να γίνει διαχωρισμός τμημάτων (επίπεδα) με βάση το επίπεδο 1 2%
γλωσσομάθειας
η ύλη είναι απαραίτητη στο σύνολό της αλλά, για να εμπεδωθεί καλύτερα
και να διδαχτεί ολόκληρη, πρέπει να γίνει διαχωρισμός τμημάτων με βάση
37 58%
το επίπεδο γλωσσομάθειας και ταυτόχρονα να αυξηθούν οι ώρες
διδασκαλίας
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Άλλο

17 27%

Από τις απαντήσεις στην ερώτηση 4 προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί επιζητούν
περισσότερο χρόνο για να ολοκληρωθεί και να εμπεδωθεί η διδακτική ύλη και όχι
απλά να διεκπεραιωθεί. Χρειάζονται το χρόνο για να μην παραλείπουν κείμενα τα
οποία γενικά τους είναι απαραίτητα για να εφαρμοστούν οι νέες μέθοδοι και που
αποτελούν μέσα για να κατακτήσουν οι μαθητές τις δεξιότητες που συμβάλλουν σε
μία αποτελεσματικότερη επικοινωνία.
Συμπεράσματα και προτάσεις
Ο χρόνος που διατίθεται για το μάθημα της ΝΕ Γλώσσας στο Γυμνάσιο δεν επιτρέπει
την ουσιαστική εφαρμογή της επικοινωνιακής προσέγγισης. Οι δύο ώρες
εβδομαδιαίως δίνουν στους εκπαιδευτικούς δύο δυνατότητες: ή να ακολουθήσουν
τις καινούργιες μεθόδους, αλλά λόγω έλλειψης χρόνου να παραλείψουν κείμενα
και συνεπώς ενότητες, ή να ολοκληρώσουν τις ενότητες με γρήγορους ρυθμούς και
πάλι όμως με παράλειψη κειμένων χρησιμοποιώντας και παραδοσιακές μεθόδους.
Σε κάθε περίπτωση ακυρώνεται η επικοινωνιακή προσέγγιση και οι μαθητές δεν
οδηγούνται σε υψηλότερους βαθμούς γλωσσικής ακρίβειας, άνεσης και επάρκειας.
Οι διδάσκοντες μένουν χωρίς ουσιαστική καθοδήγηση πάνω στη διδασκαλία του
γλωσσικού μαθήματος, καλούνται μόνοι τους να διαχειριστούν τις 48 ώρες ετησίως
και ο χρόνος αυτός δεν επαρκεί για να διδαχτεί η γλώσσα ποιοτικά και
αποτελεσματικά στην ποσότητά της. Η ποιότητα και η ποσότητα του γλωσσικού
μαθήματος δεν επιδέχονται «εκπτώσεις». Συνεπώς, προτείνουμε την ποσοτική
αύξηση των ωρών για το μάθημα της ΝΕ Γλώσσας στο Γυμνάσιο με στόχο τον
υψηλότερο βαθμό γλωσσικής επάρκειας των μαθητών.
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Η εκπαιδευτική προσέγγιση EMILE στην ελληνική πραγματικότητα.
Μια πιλοτική εναλλακτική πρόταση ταυτόχρονης εκμάθησης
γνωστικών αντικειμένων και ξένων γλωσσών
Χρυσάφη Βαρβάρα
Σχολική σύμβουλος γαλλικής γλώσσας msc
tania@sch.gr
Κόπτσης Αλέξανδρος
Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ Θεσσαλονίκης
aKoptsis2002@yahoo.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η πολυγλωσσία σε μία χώρα θεωρείται προστιθέμενη μαθησιακή αξία (Marsh
2002). Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της πολυγλωσσίας στο Δημοτικό Σχολείο
επιχειρήθηκε να εφαρμοστεί η μεθοδολογία CLIL/EMILE, η ταυτόχρονη δηλαδή
εκμάθηση ξένης γλώσσας και γνωστικού αντικειμένου, η οποία σύμφωνα με
σύγχρονες έρευνες στον χώρο της ψυχογλωσσολογίας έχει σημαντικές συνέπειες
στις γνωστικές δεξιότητες του παιδιού και στη λειτουργία του εγκεφάλου
γενικότερα (Blakemore & Frith 2005).
Η συγκεκριμένη μεθοδολογία εφαρμόζεται πιλοτικά σε σχολεία της 7ης
Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης και έχει ως στόχο να διερευνηθεί η
αποτελεσματικότητά της στην ανάπτυξη και αναβάθμιση των γλωσσικών και
γνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών.
Εισαγωγή
Η μέθοδος CLIL (Content Language Integrated Learning: ταυτόχρονη εκμάθηση
γνωστικού αντικειμένου και γλώσσας) ή EMILE (L’Enseignement d’une Matière par
l’Intégration d’une Langue Entrangère) αποτελεί μια εναλλακτική προσέγγιση της
διδακτικής των ξένων γλωσσών καθώς πρόκειται για τη διδασκαλία ενός σχολικού
μαθήματος (π.χ. Γεωγραφία, Ιστορία) μέσω μιας ξένης γλώσσας. Οι μαθητές
μαθαίνουν ένα γνωστικό αντικείμενο μέσω μιας ξένης γλώσσας και αντίστροφα,
ενώ τους δίνεται η δυνατότητα μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, να μην
εστιάζουν τόσο στα στοιχεία της γλώσσας, αλλά στο θέμα για το οποίο θέλουν να
μιλήσουν, στο μήνυμα που θέλουν να μεταδώσουν. Χρησιμοποιείται δηλαδή η
γλώσσα για πραγματική επικοινωνία. 235
235

« Un apprentissage a le plus de chances de réussir quand la personne a l'occasion de suivre un
enseignement, tout en vivant des situations quotidiennes qui lui permettent d'acquérir la langue par
la pratique. (…) Les occasions que nous avons de pratiquer la langue demeurent un facteur essentiel
dans la réussite de l'apprentissage. Et c'est ici que l'EMILE peut être d'une grande utilité. »
BYA,N.&CHOPEY-PAQUET,M.(2004). L'ENSEIGNEMENT BILINGUE: "L'IMMERSION LINGUISTIQUE" από
την ιστοσελίδα: http://www.segec.be/Documents/Fesec/Immersion/Immersion_Linguistique-CLILEMILE.pdf

-853-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων

Τα πλεονεκτήματα του CLIL/EMILE υπερβαίνουν την απλή γνώση δύο γλωσσών,
καθώς αξιοποιεί μεθόδους και τεχνικές της γλωσσικής διδασκαλίας για τη
διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων (Cekrezi / Bicaku 2011). Η μέθοδος έχει
σημαντικά οφέλη στη μαθησιακή διαδικασία και γενικότερα στη γλωσσική
εκπαίδευση. Στοχεύει στην επίτευξη των καλύτερων δυνατών μαθησιακών
αποτελεσμάτων στον μικρότερο δυνατό χρόνο και για τον λόγο αυτό χρησιμοποιεί
την ξένη γλώσσα για τη διδασκαλία κάποιων από τα γνωστικά αντικείμενα που
διδάσκονται σε κάθε τάξη, αφού η διδασκαλία εστιάζει ταυτόχρονα και στο
γνωστικό περιεχόμενο και στην ξένη γλώσσα προκειμένου να μπορέσει ο μαθητής/η
μαθήτρια να αναπτύξει τις γλωσσικές αλλά και τις γνωστικές του /της δεξιότητες.236
Στην Α/βθμια εκπαίδευση έρευνες έχουν δείξει ότι η εκμάθηση του γνωστικού
αντικειμένου με τη μέθοδο CLIL/EMILE είναι πιο αποτελεσματική απ’ ό,τι στις τάξεις
παραδοσιακής διδασκαλίας στη μητρική γλώσσα (Van de Craen et al. 2007a και
2007b, Lamsfuss-Schenk 2002).
Η προσέγγιση είναι ευρέως διαδεδομένη στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα
(Coyle, 2007) από τη Φινλανδία ως την Ιταλία και από τη Βουλγαρία ως την Ισπανία
(Pérez –Cañado,2012). Πρωτοεμφανίστηκε στον Καναδά (Quebec 1965) ενώ
αγγλόφωνα προγράμματα CLIL εφαρμόστηκαν σε μεγάλη κλίμακα στη δεκαετία του
1990. Στη σχετική επισκόπηση Eurydice (2006) αναφέρεται ότι οι περισσότερες
χώρες την έχουν υιοθετήσει ή την εφαρμόζουν πιλοτικά. Οι γονείς τη θεωρούν ως
μια καλή επένδυση για το μέλλον των παιδιών τους ενώ για τους εκπαιδευτικούς
αποτελεί μια καλή ευκαιρία επαγγελματικής ανάπτυξης ( Ioannou-Georgiou, 2012).
H καινοτομία υποστηρίχτηκε από την Ε. Ε. σε διάφορα κείμενά της (ΕΕ
1995,2003,2005,2008) ενώ συγχρόνως χρηματοδοτήθηκαν πολλά προγράμματα
επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, παραγωγής υλικού, έρευνας κ.α. (π.χ.
www.clilcompendium.com, www.ccn-clil.eu, www.clilconsortium.jyu.fi). Στην έκθεση
αναφέρεται ακόμη ότι στην Ελλάδα δεν εφαρμόζονται προγράμματα CLIL εκτός από
κάποια δίγλωσσα και πειραματικά σχολεία. Έτσι δεν υπάρχουν επιστημονικά
δεδομένα πλην ελαχίστων εξαιρέσεων (Μπαλτσαβιά, 2011).
Τα διάφορα μοντέλα CLIL
Υπάρχουν διάφορα μοντέλα CLIL ανάλογα με το χρόνο ο οποίος αφιερώνεται στην
διδασκαλία μέσω CLIL, τη συχνότητα των μαθημάτων, το μέρος της διδακτέας ύλης
ο οποίος παρουσιάζεται μέσω CLIL κ.λπ. Ακολουθεί σύντομη περιγραφή τριών
μοντέλων τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν στα πλαίσια πιλοτικού προγράμματος
PRO-CLIL.

236

Γι αυτό και η προσέγγιση CLIL/EMILE ονομάζεται συχνά διδασκαλία διπλής εστίασης (dual focus
teaching ή enseignement à double objectif).
BYA,N.&CHOPEY-PAQUET,M.(2004). L'ENSEIGNEMENT BILINGUE: "L'IMMERSION LINGUISTIQUE" από
την ιστοσελίδα: http://www.segec.be/Documents/Fesec/Immersion/Immersion_Linguistique-CLILEMILE.pdf
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Γλωσσικά ντους (CLIL showers): Στο μοντέλο αυτό η προσέγγιση CLIL εφαρμόζεται
για 20-30 λεπτά 2 ή 3 φορές τη βδομάδα. Στη διάρκεια των γλωσσικών ‘ντους’ τα
παιδιά συνεχίζουν να ασχολούνται με τη θεματική ενότητα της βδομάδας (π.χ.
φρούτα, βιβλία, εποχές) αλλά ασχολούνται με δραστηριότητες στη ξένη γλώσσα
όπως τραγούδια, παιχνίδια, ιστορίες, χειροτεχνίες, κ.λπ.
CLIL σε συγκεκριμένες ενότητες κάποιου σχολικού μαθήματος (modular model):
Εδώ η προσέγγιση CLIL εφαρμόζεται μέσα από τη διδασκαλία επιλεγμένων
ενοτήτων ενός συγκεκριμένου σχολικού μαθήματος. Μπορεί για παράδειγμα μέσα
στα πλαίσια κάποιου μαθήματος να επιλεχθούν ορισμένες ενότητες οι οποίες
προσφέρονται να διδαχθούν μέσω της ξένης γλώσσας.
CLIL μέσω συγκεκριμένων σχολικών μαθημάτων: Αυτό το μοντέλο επιλέγει
συγκεκριμένα σχολικά μαθήματα (π.χ. Φυσική, Τεχνολογία) τα οποία διδάσκονται
καθ ’όλη τη διάρκεια της χρονιάς μέσω της ξένης γλώσσας.
Βασικά στοιχεία της μεθόδου:
Οπτικοποιημένο υλικό (χάρτες, διαγράμματα, εικόνες με πίνακες ζωγραφικής αν
πρόκειται για το μάθημα των εικαστικών κ.α) που μυεί τους μαθητές στην
αποκωδικοποίηση και χρήση τόσο των εικόνων όσο και των μη λεκτικών στοιχείων
που συνοδεύουν τα κείμενα.
Ο ρυθμός μάθησης: παίζει πρωταρχικό ρόλο στη μέθοδο. Είναι σημαντικό ο
εκπαιδευτικός να μην βιάζεται, να λαμβάνει υπόψη του τις δυνατότητες των
μαθητών του και να μην τους κουράζει με γρήγορους μονολόγους που τελικά δεν
βοηθούν στην σφαιρική κατανόηση.
Απλοποίηση: Eίναι σημαντικό να γίνεται επιλογή των περιεχομένων, να εστιάζουμε
στο ουσιαστικό, να είμαστε συγκεκριμένοι και ξεκάθαροι έστω και αν
διατυπώνονται επιφυλάξεις ότι αυτό λειτουργεί εις βάρος της εμβάθυνσης και
οδηγεί μερικές φορές σε συρρίκνωση της ύλης.
Συχνή επανάληψη: η συχνή επανάληψη αποτελεί προαπαιτούμενο για την
εμπέδωση της γνώσης και είναι και ο λόγος για τον οποίο απαιτείται σχεδόν
διπλάσιος χρόνος διδασκαλίας απ’ ό,τι στη μητρική γλώσσα.
Τεστ κατανόησης: Ο εκπαιδευτικός πρέπει να ελέγχει συχνά αν οι μαθητές του
έχουν αφομοιώσει το περιεχόμενο τόσο το γνωστικό όσο και το γλωσσολογικό. Δεν
θα πρέπει να υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα επικοινωνίας ανάμεσα στον
εκπαιδευτικό και τους μαθητές του.
Διαδραστική μαθητοκεντρική μέθοδος διδασκαλίας: ενισχύει την αυτοεκτίμηση
των μαθητών και τους ενθαρρύνει να αντιμετωπίζουν με θετικό τρόπο την
εκμάθηση των ξένων γλωσσών. Προωθεί τη συνεργατικότητα με ομαδικές εργασίες,
παιχνίδια ρόλων κ.α.
Παιδαγωγικό υλικό: Απαιτείται μεγάλη προετοιμασία από μέρους του
εκπαιδευτικού λόγω έλλειψης έτοιμου κατάλληλου παιδαγωγικού υλικού. Πηγή
μπορεί να αποτελέσει το διαδίκτυο, εφημερίδες κ.α. Η αξιοποίησή του εξαρτάται
από τη γλωσσική ικανότητα του εκπαιδευτικού, αν μπορεί να παράγει ο ίδιος υλικό.
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Εξαρτάται επίσης από τους οικονομικούς πόρους του σχολείου, κατά πόσο μπορεί
να παρέχει στον εκπαιδευτικό εξειδικευμένη βιβλιογραφία και καλής ποιότητας
πηγές. Επίσης χρειάζεται προσοχή αν χρησιμοποιούμε έτοιμο υλικό από άλλες
χώρες ως προς το περιεχόμενο και το επίπεδό του γιατί μπορεί να μην
ανταποκρίνεται στο υποχρεωτικό πρόγραμμα σπουδών της χώρας.
Πλεονεκτήματα της προσέγγισης CLIL/EMILE
Δεν υπάρχει ηλικιακό όριο στη διδασκαλία μέσω CLIL, μπορεί να εφαρμοστεί από
την προσχολική ηλικία μέχρι την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Mικρή έκθεση στη
μέθοδο από μικρή ηλικία θεωρείται ίσως το καλύτερο. Δεν αντικαθιστά την
παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας ξένων γλωσσών, αντιθέτως τη συμπληρώνει
τονώνοντας τις διαπολιτισμικές σχέσεις των παιδιών.237 Η πρόοδος στην αρχή
μπορεί να φαίνεται αργή, σε λίγους μήνες όμως αναμένεται να αυξηθεί σε τέτοιο
σημείο που μαθητές της Μ. Βρετανίας που διδάχθηκαν με CLIL, τους επιτράπηκε να
δώσουν εθνικές εξετάσεις, ένα χρόνο νωρίτερα απ’ ότι μαθητές που διδάσκονταν
στη μητρική γλώσσα. Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι δεν πρόκειται για μια ελιτίστικη
μέθοδο αλλά ότι απευθύνεται στους νέους όλων των κοινωνικοοικονομικών
στρωμάτων γλυτώνοντας τους από πολυέξοδα μαθήματα τελειοποίησης μιας ξένης
γλώσσας εκτός σχολικού περιβάλλοντος. Σε μια εποχή όπου το να μιλά κανείς
αρκετές ξένες γλώσσες αποτελεί ατού, συχνά μάλιστα απαραίτητο στον κόσμο της
εργασίας, αντιλαμβάνεται κανείς πόσο σημαντικό είναι αυτό. Η παγκοσμιοποίηση
καθιστά επιτακτική ανάγκη το να κατέχει κάποιος στοιχειώδεις γνώσεις μιας ή
περισσοτέρων γλωσσών με στόχο να εξασφαλίσει μια θέση εργασίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πολυγλωσσία των ευρωπαίων πολιτών λοιπόν αποτελεί
βασική
προϋπόθεση
για
μια
επιτυχή
ευρωπαϊκή
ενσωμάτωση.
(πηγή:http://www.segec.be/Documents/Fesec/Immersion/Immersion_LinguistiqueCLIL-EMILE.pdf)
Οι μαθητές οι οποίοι διδάσκονται μέσω της προσέγγισης CLIL αποκομίζουν πολλά
οφέλη σε σχέση με την γλωσσική, πολιτισμική, μαθησιακή και γνωσιολογική τους
εξέλιξη.
Η προσέγγιση στοχεύει κυρίως στην βελτίωση της γλωσσικής ικανότητας του
μαθητή. Έρευνες δείχνουν πολύ θετικά αποτελέσματα όσον αφορά την βελτίωση
των ικανοτήτων των μαθητών στη ξένη γλώσσα (Stoller, 2004, Llinares, 2007,
Mehisto& Asser, 2007). Παράλληλα αναπτύσσονται οι επικοινωνιακές δεξιότητες
του μαθητή μέσω των τεχνικών εκμάθησης που εφαρμόζονται στη διάρκεια τους
237

Cela ne veut pas dire qu'on peut remplacer l'enseignement de langues étrangères par CLIL, au
contraire: il est impératif de soutenir CLIL par une offensive de l'enseignement des langues
étrangères. »
« Au niveau de l'enseignement secondaire, il complète logiquement l'enseignement des langues
étrangères et suscite l'intérêt des élèves aux relations interculturelles.
BYA,N.&CHOPEYPAQUET,M.(2004). L'ENSEIGNEMENT BILINGUE: "L'IMMERSION LINGUISTIQUE" από την ιστοσελίδα:
http://www.segec.be/Documents/Fesec/Immersion/Immersion_Linguistique-CLIL-EMILE.pdf
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μαθήματος. Ένα τεράστιο πλεονέκτημα της μεθόδου είναι το γεγονός ότι βοηθά
τους μαθητές να αποκτήσουν καλύτερη επίγνωση τόσο της μητρικής όσο και της
ξένης γλώσσας, δηλαδή να εμβαθύνουν, συγκριτικά, στους μηχανισμούς
λειτουργίας των δύο γλωσσικών συστημάτων (Sanz, 2000). Τέλος, η προσέγγιση
αυτή βοηθά στην ανάπτυξη πολυγλωσσικών ενδιαφερόντων και στάσεων με
αποτέλεσμα οι μαθητές να εκτιμούν και να γνωρίζουν την αξία των άλλων γλωσσών
καθώς και τη σημασία του να γνωρίζει κανείς πολλές γλώσσες.
Άλλη σημαντική διάσταση του CLIL είναι η πολιτισμική. Το CLIL προωθεί την
διαπολιτισμική γνώση και κατανόηση ανάμεσα σε άτομα με διαφορετικές
πολιτισμικές καταβολές και προάγει την ανάπτυξη διαπολιτισμικών επικοινωνιακών
ικανοτήτων. Επίσης, μέσω των δραστηριοτήτων και διδακτικού υλικού προωθείται η
γνωριμία με άλλους λαούς.
Το CLIL ευνοεί επίσης τη βελτίωση της εκμάθησης του περιεχομένου του
συγκεκριμένου σχολικού μαθήματος (Grabe and Stoller, 1997, Stoller, 2004, Serra,
2007). Μέσω του CLIL παρέχονται ευκαιρίες μελέτης του αντικειμένου από
διαφορετικές οπτικές γωνίες. Λόγω των διαφορετικών δομών των διαφόρων
γλωσσών ο μαθητής καλείται να επεξεργαστεί τις ίδιες πληροφορίες οι οποίες όμως
διατυπώνονται διαφορετικά από ότι στην μητρική γλώσσα. Επιπλέον το CLIL μπορεί
να παρέχει πρόσβαση σε διεθνή ορολογία που σχετίζεται με το συγκεκριμένο
αντικείμενο και σε περισσότερες πηγές μάθησης. Τέλος, μέσω των εναλλακτικών
και πολλαπλών τεχνικών διδασκαλίας οι οποίες επιστρατεύονται, το CLIL προσφέρει
ευκαιρίες μελέτης του αντικειμένου με ποικίλους τρόπους όπως με
εργασίες/πρότζεκτ, ομαδικές έρευνες και πειράματα.
Το CLIL προσφέρει πολλά και από την μαθησιακή σκοπιά. Εμπλουτίζει τις ατομικές
στρατηγικές μάθησης του μαθητή, ενώ παράλληλα τονώνει τα κίνητρα και το
ενδιαφέρον των μαθητών λόγω της διαφοροποιημένης και πρωτοποριακής
μεθοδολογίας την οποία ακολουθεί. Δίνει σκοπό στην εκμάθηση ξένων γλωσσών
και δεν μετατοπίζει χρονικά τη χρήση της γλώσσας και την ικανοποίηση που νοιώθει
ο μαθητής από την άμεση αξιοποίηση των γνώσεων του. Όσον αφορά τους
διδάσκοντες, τους δίδεται η ευκαιρία διαφοροποίησης και ανανέωσης των
μεθόδων διδασκαλίας και διδακτικών πρακτικών που υιοθετούν. Συνεχής
επιμόρφωση, συνεργασία, ανταλλαγή πρακτικών και εμπειριών αποτελούν
αποτελούν λέξεις-κλειδιά του προγράμματος σε όλα τα επίπεδα.
Έρευνα
Προκειμένου να ερευνηθεί η αποτελεσματικότητα της μεθοδολογίας, όσον αφορά
στην αναβάθμιση και βελτίωση εκμάθησης ξένων γλωσσών στο Δημοτικό Σχολείο,
αποφασίστηκε να εφαρμοστεί πιλοτικά η νέα εκπαιδευτική προσέγγιση, για πρώτη
φορά στην Ελλάδα σε 6 Δημοτικά Σχολεία της 7ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία του Σχολικού
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Συμβούλου ΠΕ και της υπεύθυνης Σχολικής Συμβούλου Γαλλικής Γλώσσας, μετά από
σχετική έγκριση του ΥΠΑΙΘ (Αρ. Πρωτ : Φ15/930/196676/Δ1).
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εφαρμόζεται κατά το σχολικό έτος 2014-15 στην Ε’ και
Στ’ τάξη του δημοτικού στο μάθημα των γαλλικών και γερμανικών. Θεωρήθηκε ότι
για τη λειτουργία του προγράμματος απαιτούνταν αύξηση των ωρών διδασκαλίας
στην Ξένη Γλώσσα, πρόβλημα το οποίο λύθηκε με τροποποίηση του Ωρολογίου
Προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα διατέθηκε η ώρα της Φιλαναγνωσίας και η μια
ώρα της Ευέλικτης Ζώνης για την επιπλέον διδασκαλία των παραπάνω Γλωσσών,
έτσι ώστε το μάθημα της 2ης Ξένης Γλώσσας να διδάσκεται 4 ώρες την εβδομάδα, με
τη σύμφωνη γνώμη των δασκάλων, των εκπαιδευτικών των Ξένων Γλωσσών και των
γονέων των μαθητών.
Ο ρόλος των δασκάλων κρίθηκε απαραίτητος και άκρως ουσιαστικός στην
πραγματοποίηση του προγράμματος εφόσον απαιτείται η συνεργασία τους με τον
εκπαιδευτικό των ξένων γλωσσών για τη συνδιαμόρφωση της ύλης του
προγράμματος. Κρίθηκε μάλιστα θεμιτή η συνδιδασκαλία δασκάλων και
εκπαιδευτικών των Ξένων Γλωσσών, εφόσον διαθέτουν πιστοποιητικό
γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2. Τα μαθήματα που επιλέχθηκαν για να διδαχθούν
είναι: γεωγραφία, εικαστικά, φυσική αγωγή, κοινωνική αγωγή και θρησκευτικά.
Το μοντέλο που επιλέχθηκε είναι το modular model, σε συγκεκριμένες δηλαδή
ενότητες ενός σχολικού μαθήματος. Το πρόγραμμα που εφαρμόζεται ήδη θα
διαρκέσει έως τον Ιούνιο 2015. Υπάρχει πρόβλεψη για συνέχιση του προγράμματος
και το επόμενο σχολικό έτος αν και εφόσον το εκπαιδευτικό υλικό και τα πρώτα
αποτελέσματα που θα προκύψουν κριθούν από το ΙΕΠ ικανοποιητικά.
Στόχοι & ερευνητικά ερωτήματα
Ø η εξοικείωση με τη διδακτική προσέγγιση CLIL/EMILE, η απόκτηση γνώσεων σε
ένα συγκεκριμένο αντικείμενο σε βαθμό τουλάχιστον ίσο με αυτόν τον οποίο
αποκτούν οι μαθητές στο ίδιο αντικείμενο όταν αυτό διδάσκεται στη μητρική
γλώσσα.
Ø η άμεση εφαρμογή και χρήση των γνώσεων σε μια ξένη γλώσσα η οποία
λειτουργεί και ως κίνητρο για τα παιδιά.
Ø η απόκτηση διαπολιτισμικής αντίληψης και διαπολιτισμικών δεξιοτήτων.
Ø η ανάπτυξη της διγλωσσίας στο πλαίσιο της σχολικής εκπαίδευσης
Ø η επίτευξη καλύτερων μαθησιακών αποτελεσμάτων στο μάθημα της ξένης
γλώσσας, απ’ ό,τι με τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας.
Μεθοδολογία
Tα γνωστικά αντικείμενα τα οποία κρίθηκαν προσφορότερα για τη συγκεκριμένη
εκπαιδευτική προσέγγιση είναι: η γεωγραφία (Ε’&ΣΤ’), η φυσική αγωγή (Ε’&ΣΤ’),τα
εικαστικά (Ε’), η κοινωνική αγωγή (Στ’) και τα Θρησκευτικά (Ε’). Από τα μαθήματα
αυτά διδάσκονται επιλεγμένες ενότητες οι οποίες προσφέρονται θεματικά αλλά και
γλωσσικά για το επίπεδο και τα ενδιαφέροντα των μαθητών των συγκεκριμένων
-858-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων

τάξεων. Οι εκπαιδευτικοί με την καθοδήγηση του οικείου σχολικού συμβούλου και
κατόπιν επιμόρφωσης και παρακολούθησης δειγματικών διδασκαλιών πάνω στη
συγκεκριμένη
εκπαιδευτική
προσέγγιση,
φτιάχνουν
φύλλα
εργασίας
μαθητή/καθηγητή καθώς και τεστ αξιολόγησης χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά της
ενότητας. Σχετικά βίντεο, power-point, xάρτες και εικόνες ενισχύουν
οπτικοακουστικά τη διδασκαλία, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει επίσης μικρές
ερευνητικές εργασίες που βοηθούν στην ανάπτυξη της συνεργατικότητας και της
ενεργητικής συμμετοχής των μαθητών. Στο τέλος της εφαρμογής θα διεξαχθεί
έρευνα για να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα της μεθόδου όσον αφορά στη
βελτίωση της γλωσσικής επάρκειας των μαθητών. Ως δείγμα θα χρησιμοποιηθούν
δυο τμήματα της ίδιας τάξης, ένα που έχει διδαχθεί με τη μέθοδο EMILE και ένα
χωρίς.
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των αλλόγλωσσων μαθητών
Παγώνη Παρασκευή,
Εκπαιδευτικός ΠΕ 60
Κεφαλίδου Άρτεμις,
Εκπαιδευτικός ΠΕ 70, Μaster Κοινωνική Κλινική Ψυχολογία των εξαρτήσεων- ΑΠΘ
Παπαχρήστος Κώστας,
Σχ. Σύμβουλος, Διευθυντής Σπουδών Α/θμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΟ.ΠΑΙΘ.
papachristos.kostas@yahoo.gr
Περίληψη
Η εισήγηση αυτή:
Επισημαίνει το σημαντικό ρόλο των εκπαιδευτικών στο σημερινό πολυπολιτισμικό
σχολείο και καταγράφει τα αποτελέσματα σχετικών ερευνών που δείχνουν τα
προβλήματα και τις ελλείψεις των εκπαιδευτικών.
Παρουσιάζει στοιχεία της διαπολιτισμικής ικανότητας των εκπ/κών.
Προτείνει ένα μοντέλο διδασκαλικής εκπαίδευσης
Καταγράφει τα προβλήματα που αφορούν τη διδασκαλία της ελληνικής ως
μητρικής, ως δεύτερης και ως ξένης γλώσσας και τις προϋποθέσεις που επηρεάζουν
τη γλωσσική διδασκαλία στο πλαίσιο μιας διαπολιτισμικής παιδαγωγικής.
Εισαγωγή - προβληματική
Η Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες έχει μεταβληθεί σε χώρα υποδοχής μεταναστών
και παλιννοστούντων με σημαντικές επιπτώσεις σε πολλούς τομείς της ελληνικής
κοινωνίας και φυσικά στην εκπαίδευση (Ρομπόλης, 2007:92-94). Ο αριθμός των
αλλόγλωσσων μαθητών στα δημοτικά σχολεία τη σχολική χρονιά 2013 - 2014
ανέρχεται σε 58.431 σε σύνολο 599.868 μαθητών (9.74%). Υψηλό είναι και το
ποσοστό των αλλόγλωσσων νηπίων που φοιτούν στα Νηπ/γεία αφού ανέρχεται σε
17.771 ή ποσοστό (11.42%) σε σύνολο 155.494 νηπίων (Πηγή: Υ.ΠΑΙ.Θ., Δ/νση
Σπουδών Π.Ε., Τμήμα Β΄., 13-03-2014). Η πλειονότητα των μαθητών αυτών
προέρχονται από την Αλβανία και από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, ενώ
εμφανίζονται και συμπαγείς ομάδες μαθητών προερχόμενες από άλλες χώρες,
όπως οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και οι Αφρικανικές χώρες.
Τα μέτρα της ελληνικής πολιτείας, που πάρθηκαν από το 1980 και μετά, είναι:
Τα σχολεία παλιννοστούντων, αποκλειστικά για τα παιδιά αυτά (αργότερα
ονομάστηκαν διαπολιτισμικά σχολεία). Τα Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 14 σχολικές μονάδες σε σύνολο (10984) - είχαν αρχικό στόχο την προετοιμασία των
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μαθητών για ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα, αν και πολύ μικρό ποσοστό
μαθητών φοιτούν σ΄ αυτά. Συγκεκριμένα φοιτούν 313 αλλοδαποί και 108
παλιννοστούντες μαθητές σε σύνολο 76.202 αλλοδαπών και 3581 παλιννοστούντων
μαθητών, ποσοστό 0.41% και 3.01% αντίστοιχα. Παρά τον αρχικό στόχο, ο
«κλειστός» χαρακτήρας των σχολείων αυτών οδήγησε στον εντονότερο διαχωρισμό
των γλωσσικά και πολιτισμικά διαφοροποιημένων μαθητών (Πηγή: Υ.ΠΑΙ.Θ., Δ/νση
Σπουδών Π.Ε., Τμήμα Β΄., 13-03-2014).
Οι Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) επίσης, θεσμός αντισταθμιστικής εκπαίδευσης,
σχεδιάστηκαν με σκοπό να μην αποκόπτονται οι αλλοδαποί και παλιννοστούντες
μαθητές από το ενιαίο σχολικό περιβάλλον. Το πρόγραμμά τους δεν διαχωρίζεται
από το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου. Στις Τάξεις Υποδοχής (Ι) εφαρμόζεται
εντατικό πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας για
μαθητές που πρόκειται να ενταχθούν στο ελληνικό σύστημα, ενώ η φοίτηση διαρκεί
ένα έτος. Στις τάξεις υποδοχής (ΙΙ) εφαρμόζεται, μέσα στις κανονικές τάξεις, μικτό
πρόγραμμα εσωτερικής και εξωτερικής γλωσσολογικής και μαθησιακής
υποστήριξης των μαθητών που έχουν ενταχθεί σ΄ αυτές. Το σχολικό έτος 2013 –
2014 φοίτησαν 6378 αλλόγλωσσοι μαθητές σε 450 Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) (Πηγή:
Υ.ΠΑΙ.Θ., Δ/νση Σπουδών Π.Ε., Τμήμα Β΄., 13-03-2014).
Τα Φροντιστηριακά Τμήματα (Φ.Τ.), όπου εντάσσονται παλιννοστούντες και
αλλοδαποί μαθητές, που είτε φοίτησαν είτε όχι σε τάξεις υποδοχής, αντιμετωπίζουν
περαιτέρω γλωσσικές δυσκολίες. Η λειτουργία αυτών των τμημάτων
πραγματοποιείται εκτός του σχολικού ωραρίου. Κατά το σχολικό έτος 2009-2010
φοίτησαν 2.783 μαθητές σε 255 φροντιστηριακά τμήματα σε όλη τη χώρα.
Επάρκεια & ικανότητα των εκπαιδευτικών για το διαπολιτισμικό τους ρόλο
Η αυξημένη ετερότητα και η πολιτισμική ποικιλία σε κοινωνικό και εκπαιδευτικό
επίπεδο επιβάλλει τον επαναπροσδιορισμό της εκπαίδευσης, το άνοιγμα του
σχολείου, την αλλαγή των προγραμμάτων και του προσανατολισμού του στις νέες
πολυπολιτισμικές συνθήκες, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και επανεκπαίδευση των
εκπαιδευτικών. (Πριόβολου 2001: 36-37). Βασική θέση μας είναι ότι η
διαπολιτισμική προσέγγιση που καλείται να αντιμετωπίσει την ετερογένεια, δεν
αφορά μόνο τις μειονοτικές ομάδες, αφορά εξίσου και τα μέλη της κυρίαρχης
ομάδας. Ο δρόμος της κατά νόησης του «άλλου» και της εδραίωσης διαλόγου μαζί
του περνάει κατ’ ανάγκη μέσα από την κατανόηση της πολλαπλότητας, της
ετερογένειας και της αντιφατικότητας της «δικής μας» ομάδας.
Ο ρόλος των εκπαιδευτικών θεωρείται κομβικός στη νέα πραγματικότητα τόσο στην
Ελλάδα όσο και διεθνώς (Παπαχρήστος, 2011. Παπάς, 1998. Ανδρέου, 1998.
Μάρκου, 1998. Ματσαγγούρας, 2002. Μαυρογιώργος, 1999. Ξωχέλλης, 2005.
Παπαναούμ, 2003. Χατζηπαναγιώτου, 2001). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει
ιδιαίτερα την προετοιμασία των εκπαιδευτικών να αντιμετωπίσουν την κοινωνική,
πολιτισμική και εθνική ποικιλότητα των μαθητών, στο πλαίσιο των στόχων για το
2010. Από το 1997 η Ε.Ε. προτρέπει για την εκπαίδευση και επιμόρφωση των
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εκπαιδευτικών σε θέματα διαπολιτισμικής παιδαγωγικής. Συνιστά την αποφυγή
εθνοκεντρικής προσέγγισης της διδασκαλίας και της στερεότυπης παρουσίασης των
άλλων πολιτισμών, ενθάρρυνση των μαθητών να συνειδητοποιούν την ύπαρξη των
άλλων πολιτισμών, να κατανοούν τις ιδιαιτερότητές τους, χωρίς όμως να θεωρούν
τους πολιτισμούς τους κατώτερους ή ανώτερους από εκείνον της χώρας υποδοχής
(βλ. Ε.Ε., Επιτροπή των Περιφερειών, 1997:44). Αυτό σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί
πρέπει να έχουν την αναγκαία ετοιμότητα σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης,
να χρησιμοποιούν δηλ. κατάλληλες παιδαγωγικές μεθόδους και διδακτικές
πρακτικές ώστε να κάνουν αποτελεσματικότερη τη διδασκαλία τους για το σύνολο
των μαθητών (Παπαχρήστος & Παλαιολόγου, 2002α).
Τα ερευνητικά δεδομένα των τελευταίων ετών και στην Ελλάδα, όσον αφορά την
εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης και αντιμετώπισης των γλωσσικής ποικιλίας του ελληνικού σχολείου,
δείχνουν τις μεγάλες ελλείψεις και τα τεράστια προβλήματα, τα οποία
αντιμετωπίζουν οι Έλληνες εκπαιδευτικοί. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις έρευνες των:
Δαμανάκη (1997), Μάρκου (1997), Νικολάου (2000), Παπαχρήστος-Παλαιολόγου
(2002β), Φραγκουδάκη (1997), Τριάρχη-Herrmann (2000), Unicef (2001),
Σπινθουράκη (2001), Γκότοβου-Αθανασίου (2002), Κοσσυβάκη (2002), ΚαρατζιάΣπινθουράκη (2005), Γεωργογιάννης (2004- 2005), Μάγου (2005 & 2008), Σκούρτου
(2005), Ρουσσάκη-Χατζηνικολάου (2005), Γκόβαρη (2005), Κασίμη
(2005),
Νικολούδη (2005), Παπαχρήστος (2011) κ.ά..
Οι παραπάνω έρευνες δείχνουν τους εκπαιδευτικούς να διακατέχονται σε μεγάλο ή
μικρότερο βαθμό από εθνοκεντρικές και ξενοφοβικές απόψεις, να ομολογούν
διακρίσεις σε βάρος των πολιτισμικά διαφερόντων μαθητών, να μην έχουν σαφή
προσανατολισμό για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, να
αντιλαμβάνονται τη διγλωσσία ως εμπόδιο για τη μάθηση και να την αξιολογούν
αρνητικά. Αντιμετωπίζουν τους αλλόγλωσσους μαθητές ως «άγλωσσους», μη
δίνοντας αξία στις εμπειρίες και τη γλώσσα των μαθητών, δεν επιτρέπουν τη
μητρική γλώσσα των μαθητών στην τάξη (Μάγος, 2005 & 2008) και αποδέχονται ότι
οι προκαταλήψεις και η μεροληπτική τους συμπεριφορά στο σχολείο επηρεάζει τη
σχολική επίδοση των μαθητών (Νάκας, 1994).
Το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί-απόφοιτοι των Παιδαγωγικών Τμημάτων των
Παν/μίων, δηλώνουν πως ο βαθμός ενημέρωσης, κατάρτισης και επάρκειας από τις
βασικές σπουδές τους σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι μικρός πρέπει
να μας προβληματίσει (Καρατζιά & Σπινθουράκη, 2004). Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν
τους εαυτούς τους ελάχιστα αποτελεσματικούς να ανταποκριθούν στα διδακτικά
τους καθήκοντα σε τάξεις με μαθητές γλωσσικά και πολιτισμικά
διαφοροποιημένους (Καρλατήρα, 2002: 40. Unicef, 2001). Ο Γεωργογιάννης
αναφέρει, ότι το Παν/μιο δεν προετοιμάζει τους φοιτητές κατάλληλα για να
αντιμετωπίσουν την πολυπολιτισμικότητα του σημερινού σχολείου και να
εφαρμόσουν στην πράξη τις γνώσεις που έχουν. Θεωρεί τους εκπαιδευτικούς
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«ανεπαρκείς και παντελώς ανέτοιμους» (2004:50). Ο Γκότοβος υποστηρίζει ότι η
αρχική κατάρτιση και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών παρουσιάζει έλλειμμα σε
θέματα διαπολιτισμικής αγωγής και ότι ακόμη και σήμερα σε πολλά Παιδαγωγικά
Τμήματα δεν υπάρχει η διαπολιτισμική αγωγή ως μάθημα (Τρίγκα, 2005:48). Ο
Χιωτάκης τονίζει ότι η ανωτατοποίηση της εκπαίδευσης των δασκάλων, δεν
φαίνεται να αξιοποιήθηκε για την επιστημονική, επαγγελματική και κοινωνική
αναβάθμιση του ρόλου του δασκάλου. Προτείνει εξειδίκευση σπουδών και
διδασκαλία ενδεικτικών ενοτήτων, σε προπτυχιακό επίπεδο, μεταξύ των οποίων
βασική θέση να έχουν τα θέματα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (Χιωτάκης,
2002:82).
Η αδυναμία των εκπαιδευτικών να αντιμετωπίσουν τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες
των μαθητών, θέτει επιτακτικά το ζήτημα της εκπαίδευσης και της ετοιμότητάς τους
τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και στην ελληνική πραγματικότητα. Διαπολιτισμικά
έτοιμος θεωρείται ένας εκπαιδευτικός, ο οποίος μπορεί να χειρίζεται με άνεση και
ευχέρεια θέματα που αφορούν τη διαφορετικότητα, όπως επίσης και τα όποια
προβλήματα που προκύπτουν από τη συνύπαρξη και αλληλεπίδραση μεταξύ των
εθνοπολιτισμικών ομάδων που ζουν σε μία χώρα, σε μία κοινωνία. Οι εκπαιδευτικοί
στα πλαίσια της διαπολιτισμικής διάστασης της εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη
διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία, είναι αναγκαίο να έχουν ξεκάθαρες και σαφείς
δημοκρατικές στάσεις και αξίες, ικανότητα θέασης των πραγμάτων από διάφορες
πλευρές και ικανότητα λειτουργίας σε όλα τα επίπεδα της πολιτισμικής ταυτότητας
(Garcia & Pugh, 1992. Craft,1996. Banks, 2001 & 2004. Παπαχρήστος 2003β.
Γεωργογιάννης, 2004).
Διαπολιτισμική ετοιμότητα ορίζουμε την επάρκεια σε θεωρητικό επίπεδο, τις
γνώσεις και την επιστημονική κατάρτιση που ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει όσον
αφορά τα θέματα της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής, αλλά και την ικανότητα να
κάνει πράξη τις βασικές αρχές, τα ΄΄αξιώματα΄΄ και τα παραδείγματα της
διαπολιτισμικής αγωγής. Στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής ικανότητας ιδιαίτερη
βαρύτητα δίνεται στη: α) διαπολιτισμοποίηση των περιεχομένων της διδασκαλίας
και στη συσχέτιση με τους διαφορετικούς πολιτισμούς στην τάξη και β) στη μείωση
των προκαταλήψεων, με τη χρησιμοποίηση εναλλακτικών μοντέλων διδασκαλίας
από τον εκπαιδευτικό, που επιτρέπουν τη συνεργασία, την αυτοέκφραση και την
ενεργοποίηση των μαθητών (Κοσσυβάκη, 2002:44). Η διαπολιτισμική ετοιμότητα
του εκπαιδευτικού δεν περιορίζεται στο μορφωτικό κεφάλαιο που πρέπει
απαραίτητα να έχει, αλλά στις δυνατότητες μετουσίωσης της θεωρίας σε
εξειδικευμένο διδακτικό σχεδιασμό και εμπλουτισμό των περιεχομένων με τις
αρχές της διαπολιτισμικής αγωγής. Αποφασιστική σημασία δεν έχει η ποσότητα των
περιεχομένων από άλλους πολιτισμούς, όσο ο τρόπος της προσέγγισης, από την
πλευρά του εκπαιδευτικού, και η σχέση προς τον κυρίαρχο πολιτισμό.
Η μονογλωσσική, μονοπολιτισμική, στη βάση της εθνοκεντρική εκπαίδευση και
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών απαιτείται να επανασχεδιαστεί, λαμβάνοντας
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υπόψη τα νέα δεδομένα του σημερινού ελληνικού πολυπολιτισμικού σχολείου. Τα
νέα εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα για τους εν ενεργεία και τους
μελλοντικούς εκπαιδευτικούς, πρέπει να αποβλέπουν στην προσωπική και
επαγγελματική τους ανάπτυξη και εξειδίκευση, να επικεντρώνουν σε στόχους και
παραμέτρους, που να έχουν σχέση με το υπάρχον μαθητικό δυναμικό των σχολείων
και τα κοινωνικά, ψυχολογικά και εκπαιδευτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν
(Nieto, 1992. Gay, 1994. Craft, 1996. Παπάς 1998. Δαμανάκης 2002. Banks, 2004.
Γκόβαρης, 2005. Νικολάου, 2005). Οι αρχές της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής
πρέπει να εμπλουτίζουν όλα τα προγράμματα εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στα
Παν/μια και στους θεσμοθετημένους φορείς επιμόρφωσης (Π.Ε.Κ., Π.Ι., ΥΠΕΠΘ,
Διδασκαλεία, Σχ. Σύμβουλοι, προγράμματα του Γ΄ Κ.Π.Σ κ.ά.).
Πρόταση – πλαίσιο για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών
Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η προετοιμασία όλων των εκπαιδευτικών, έτσι
ώστε να παρέχουν αποτελεσματικότερη διδασκαλία σε πολιτισμικά και γλωσσικά
διαφέροντες μαθητές, πολλοί εκ των οποίων έχουν περιορισμένη επάρκεια στην
ελληνική γλώσσα, προτείνουμε ένα μοντέλο διδασκαλικής εκπαίδευσης με τρία
κύρια σημεία: τη Θεωρητική Βάση, τη Βάση της Γλωσσικής και Πολιτισμικής
Ετερότητας και την Εμπειρική Βάση.
Η Θεωρητική Βάση. Η Θεωρητική Βάση πρέπει να παρέχει πληροφορίες για τη
φύση και τα θέματα που σχετίζονται με τη διαπολιτισμικότητα και τη
διαπολιτισμική εκπαίδευση, θέτοντας τα θεμέλια πάνω στα οποία ο εκπαιδευτικός
θα μπορέσει να οικοδομήσει τις απαραίτητες δεξιότητες για να εφαρμόσει
αποτελεσματικά ένα διαπολιτισμικό πρόγραμμα. Η έλλειψη γνωστικού υπόβαθρου
σημασιοδοτεί πως οι εκπαιδευτικοί δεν κατέχουν τις πληροφορίες που χρειάζονται
για να δημιουργήσουν ένα υποστηρικτικό προς τη διαφορετικότητα περιβάλλον. Η
Θεωρητική Βάση εστιάζει: α) στους κοινούς ορισμούς, β) στη γνώση των θεμάτων
και γ) στον προσδιορισμό της προσωπικής ταυτότητας.
Η ύπαρξη κοινών ορισμών για τους όρους και τα θέματα που εξετάζονται είναι
απαραίτητη για τους εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να είναι ικανοί να
απαντούν στο «Τι είναι διαπολιτισμική εκπαίδευση;» και πρέπει να έχουν μια
ενοποιημένη άποψη για τους σκοπούς της. Ο ακόλουθος ορισμός είναι μια συλλογή
από ορισμούς των Banks & McGee-Banks (1993) και Bennett (1990). Η
διαπολιτισμική εκπαίδευση αναφέρεται σε μια ιδέα ή έννοια, σε μια εκπαιδευτική
μεταρρυθμιστική κίνηση και σε μια διαδικασία. Ενσωματώνει την ιδέα ότι όλοι οι
μαθητές ανεξάρτητα από το φύλο τους, την κοινωνική τους τάξη, την εθνότητά τους
ή τη φυλή τους πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες μάθησης στο σχολείο. Η
διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι επίσης μια μεταρρυθμιστική κίνηση που
προσπαθεί να αλλάξει τα σχολεία σε τέτοιο σημείο που αυτές οι ίσες ευκαιρίες να
υπάρχουν για όλους τους μαθητές. Τέλος, είναι μια εν εξελίξει διαδικασία με
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στόχους που δεν θα υλοποιηθούν ποτέ πλήρως, αλλά ένα ιδανικό για το οποίο όλοι
πρέπει συνεχώς να πασχίζουν για την επίτευξή του (Μάρκου, 1998:31-32).
Κατά συνέπεια, οι σκοποί της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι οι ακόλουθοι:
Να προάγει τον υψηλό βαθμό σκέψης και τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων,
έτσι ώστε να αυξηθεί η σχολική προσπάθεια όλων των μαθητών.
Να αυξήσει τη συναίσθηση και την επίγνωση της ιστορίας, του πολιτισμού και των
μορφών όλων των εθνικών και φυλετικών ομάδων.
Να ενισχύσει την αυτοεκτίμηση, την αυτογνωσία και την ταυτότητα των μαθητών.
Να προάγει την εκτίμηση και αναγνώριση των πολιτισμικών διαφορών σε τέτοιο
σημείο, ώστε να εξετάζονται περισσότερο με ένα ισότιμο τρόπο, παρά με το δίπολο
ανωτερότητας/κατωτερότητας και να αποδίδεται σημασία στις ομοιότητες αντί των
διαφορών.
Να αναπτύξει την κατανόηση της πολυπολιτισμικής συνύπαρξης και του
αλληλοεξαρτώμενου κόσμου (Gay, 2000).
Η Βάση της Γλωσσικής και Πολιτισμικής Ετερότητας. Το σημείο αυτό εφοδιάζει
τους εκπαιδευτικούς με τις απαραίτητες ικανότητες που αφορούν στην πρόσκτηση
και ανάπτυξη της δεύτερης γλώσσας, στη γνώση της σχέσης ανάμεσα στη Μητρική
γλώσσα και τον πολιτισμό και στην αυξημένη ικανότητα να αποδέχονται τον
πολιτισμό των αλλόγλωσσων μαθητών (Κασσίμη, 2005). Κάτω από ιδανικές
συνθήκες ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει κάποια δίγλωσση ικανότητα. Αν αυτό
δεν είναι εφικτό, η πρωταρχική σημασία εστιάζεται στη γνώση της γλωσσικής
ανάπτυξης, στη διαδικασία πρόσκτησης της δεύτερης γλώσσας και των διδακτικών
τεχνικών που θα βοηθήσουν τους μαθητές. Η γνώση, κατανόηση και αποδοχή της
αλληλεξάρτησης γλώσσας και πολιτισμού, θεωρείται μια σημαντική δεξιότητα,
απαραίτητη για τους δασκάλους. Η μητρική γλώσσα των μαθητών είναι μέρος της
ταυτότητάς τους ως άτομα. Η γλώσσα είναι μια λειτουργία του πολιτισμού που
φέρνουν στο σχολείο, η οποία πρέπει να γίνεται αποδεκτή και να καλλιεργείται,
πάντως να μην απορρίπτεται (Τριλιανός, 2006:26). Η μητρική γλώσσα είναι αυτή με
την οποία σκέφτονται, μιλούν, αφηγούνται ή συνεργάζονται οι μαθητές και
καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την ακαδημαϊκή τους επιτυχία.
Η διαπολιτισμική εκπαίδευση πρέπει να εφοδιάζει τους εκπαιδευτικούς με γνώση
και ικανότητα/ες ώστε να αναγνωρίζουν τις πολιτισμικές ρίζες της γνώσης και τους
στενούς δεσμούς της με τη γλώσσα. Οι λογικές μορφές συλλογισμού και ομιλίας
εξελίσσονται μέσα σ’ ένα πολιτισμικό πλαίσιο, που είναι
συγκεκριμένο και όχι καθολικό ώστε να ισχύει για όλους τους ανθρώπους
(Gundara,, 2003). Οι συζητήσεις, η επιχειρηματολογία, η ερμηνεία ακολουθούν τους
πολιτισμικά αποδεκτούς κανόνες της συμπεριφοράς και του συλλογισμού.
Δεδομένου ότι οι μαθητές των εθνοπολιτισμικών ομάδων μαθαίνουν τον πολιτισμό
τους και αποκτούν τη γλώσσα τους, σημαίνει ότι μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τα
σύμβολα και τις έννοιες ενός συγκεκριμένου πολιτισμού. Με τα πολιτισμικά αυτά
πρότυπα αποκτούν μια μοναδική παγκόσμια άποψη/αντίληψη για το πώς
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αντιλαμβάνονται τον κόσμο.Aυτή η «παγκόσμια» άποψη ερμηνεύει το σκοπό της
ζωής, τη φύση της ζωής και τη σχέση του ανθρώπου με τον κόσμο. Έτσι μπορούμε
να κατανοήσουμε πως ο πολιτισμός έχει επιπτώσεις στο πώς οι άνθρωποι
ταξινομούν και οργανώνουν τον κόσμο, τι γι’ αυτούς είναι σημαντικό και τι όχι.
Οι εκπ/κοί πρέπει να γνωρίζουν πως η πολιτισμική επιρροή επιδρά στη γνώση και
ιδιαίτερα για τους μαθητές των μεταναστατευτικών ομάδων που αναπτύσσουν
ακόμα τη γλώσσα της σκέψης. Αν και ο πολιτισμός, όπως αναλύσαμε
προηγουμένως επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τη σκέψη των μαθητών, τα σχολεία
και οι εκπαιδευτικοί στις χώρες υποδοχής και κυρίως στην Ελλάδα που εξετάζουμε,
αναμένουν από τους μαθητές με ποικίλα πολιτισμικά υπόβαθρα να κατανοήσουν
και να μάθουν πολλές νέες και σύνθετες ιδέες (ακαδημαϊκή γλώσσα) στη γλώσσα
της χώρας υποδοχής σε σύντομο χρονικό διάστημα (Σπαντιδάκης, 2004). Η
απαίτηση αυτή, που συνοδεύεται και με την αξιολόγηση στη λογική του κυρίαρχου
πολιτισμού της χώρας υποδοχής, είναι που οδηγεί πολλούς αλλόγλωσσους μαθητές
σε μειωμένη σχολική επιτυχία και μικρή ακαδημαϊκή απόδοση (Κολιάδης,
Αγαλιώτης, Πανάικας κ.ά., 2003: 187). Οι εκπ/κοί οφείλουν να κατανοήσουν ότι δεν
πρέπει και δεν είναι δίκαιο να απαιτούν τη «συμμόρφωση» των μαθητών αυτών
στη λογική των κυρίαρχων σχολικών παραδόσεων της ελληνικής πραγματικότητας,
διότι έτσι συμβάλλουν στην αποτυχία των μαθητών αυτών, αφού τις όποιες
δυσκολίες στο συμβολικό επίπεδο (πολιτισμικό, γλωσσικό) τις αναγάγουν σε
δυσκολίες μάθησης και υιοθετούν την αντίληψη του «ελλείμματος» και όχι της
διαφορετικές καταβολές, που το σχολείο πρέπει να παίρνει υπόψη (Soto, 2002).
Η Βάση της Γλωσσικής και Πολιτισμικής Ετερότητας βοηθά τους εκπαιδευτικούς στη
δημιουργία αρμονικών σχέσεων με τους μαθητές από διαφορετικές πολιτισμικές
προελεύσεις. Επίσης τους δίνει τη δυνατότητα να έχουν συναισθηματική ταύτιση
(ενσυναίσθηση) και να είναι περισσότερο ευαίσθητοι στις ανάγκες των μαθητών.
Τέλος δίνει στους εκπαιδευτικούς τα εργαλεία που είναι απαραίτητα για να
βοηθήσουν τους μαθητές με περιορισμένη επάρκεια της ελληνικής γλώσσας και
αναγνωρίζει τον πλούτο που αυτοί οι μαθητές φέρνουν στην τάξη. Η γλωσσική
διαφορετικότητα έτσι, εκλαμβάνεται σαν μια όψη της πολιτισμικής
διαφορετικότητας (Byram & Morgan, 1994).
Ενώ πολλοί εκπαιδευτικοί μπορεί να είναι μονογλωσσικοί, ή στην καλύτερη
περίπτωση μερικώς δίγλωσσοι, μπορούν να καταλάβουν τις βασικές διαδικασίες
πρόσκτησης της δεύτερης γλώσσας. Πρέπει να επιμορφωθούν από τους θεσμούς
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και να γνωρίζουν βασικές απόψεις σημαντικών
θεωρητικών, όπως ο Krashen (1991) και ο Cummins (1979, 1981, 1989) μεταξύ
άλλων, για τη δίγλωσση εκπαίδευση και για τη διδασκαλία της ελληνικής ως
δεύτερης γλώσσας (Σκούρτου, 2000).
Ο στόχος του σημείου αυτού είναι να φτάσουν οι εκπαιδευτικοί στο έκτο στάδιο
του Banks (1994), την εγκαθίδρυση των οικουμενικών οπτικών. Οι εκπαιδευτικοί
πρέπει να είναι σε θέση να διακρίνουν ανάμεσα στην πολιτισμική ετερότητα στην
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Ελλάδα και στις παγκόσμιες αντιλήψεις. Οι περιορισμένες εμπειρίες με πολιτισμικά
και γλωσσικά διαφέρουσες ομάδες στις δικές τους κοινότητες καθιστά δυσκολότερο
γι’ αυτούς να δουν και να αποδεχθούν την διαφορετικότητα σαν μέρος της
πολυπολιτισμικής ελληνικής κοινωνίας. Ωστόσο, ενώ θα μπορούσαν να αποκτήσουν
αυτή την ικανότητα, θα ήταν σημαντικό γι’ αυτούς παράλληλα να
συνειδητοποιήσουν τις υπάρχουσες οικουμενικές αντιλήψεις και να διευρύνουν τις
εικόνες τους για τον σύγχρονο κόσμο (Banks, 1994).
Η Εμπειρική Βάση.
Η Εμπειρική Βάση δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς μέσα από την
πρακτική εξάσκηση στους θεσμούς αντισταθμιστικής και διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης στην Ελλάδα (Τ.Υ., Φ.Τ. και διαπολιτισμικά σχολεία) να αποκτήσουν
βιώματα με τους μαθητές των διαφορετικών εθνοπολιτισμικών ομάδων. Αυτό είναι
βασική συνιστώσα της διαπολιτισμικής ετοιμότητας του εκπαιδευτικού. Ωστόσο,
είναι σημαντικό οι δάσκαλοι να έχουν καθοδήγηση και βοήθεια από έμπειρους και
καταρτισμένους διαπολιτισμικά εκπαιδευτές. Διαφορετικά η αποτελεσματικότητα
του πεδίου εμπειρίας θα είναι αμφισβητήσιμη και οι εκπαιδευτικοί μη επαρκείς στο
εκπαιδευτικό τους έργο (Verma, 1993).
Οι σχέσεις επιμορφωτών και εκπαιδευτικών πρέπει να βασίζονται σε ευκαιρίες
κατάρτισης και στην από κοινού διαμόρφωση σκοπών και στόχων που θα
λαμβάνουν υπόψη τον πλουραλισμό του ελληνικού σχολείου, τις ανάγκες των
μαθητών και θα αναπτύσσουν ένα κλίμα υποστηρικτικό της διαφορετικότητας. Η
επιμορφωτική διαδικασία πρέπει να διεξάγεται κατά τη διάρκεια ενδοϋπηρεσιακής
κατάρτισης και να είναι κατά βάση ενδοσχολική (Ξωχέλλης, 2005). Τα προγράμματα
ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης για τους δασκάλους οφείλουν να εστιάζουν στις
ανάγκες του σχολείου και της τοπικής κοινωνίας και να επιφέρουν αλλαγές τόσο
στη συμπεριφορά όσο και στο γνωστικό, συναισθηματικό τομέα (Sleeter, 1992). Η
ανάπτυξη των εκπαιδευτικών για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση πρέπει να είναι
μέρος της διαδικασίας αναδιοργάνωσης όλου του σχολείου και όχι μια ξεχωριστή
δραστηριότητα που εξαντλείται στο ατομικό επίπεδο (Singelis, 1998).
Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας: οι προϋποθέσεις
Η διδασκαλία μιας γλώσσας και όχι μόνο της νεοελληνικής, σε τάξεις με
ανομοιογένεια μαθητών: εθνοτική-γλωσσική-γνωστική-κοινωνική-πολιτισμική, είναι
δύσκολη, γιατί και οι απαιτήσεις είναι πολλές και ποικίλες, ακόμα και στην
προσχολική ηλικία (Σκούρτου, Βρατσάλης, Γκόβαρης, 2004). Ο πίνακας που
παραθέτουμε εμπεριέχει ενδεικτικά μερικές από τις βασικότερες διαφοροποιήσεις,
οι οποίες παρατηρούνται σε μαθητές με διαφορετική προέλευση, όσον αφορά τη
χρήση της γλώσσας. Όπως με σαφήνεια φαίνεται, οι μαθητές που είναι
ελληνόγλωσσοι ξεκινούν με εννέα (9) τομείς υπεροχής σε σχέση με τους άλλους
συμμαθητές τους, οι οποίοι είναι αλλόγλωσσοι. Οι παλιννοστούντες επίσης μαθητές
υπερέχουν σε πέντε (5) τομείς έναντι των αλλοδαπών μαθητών. Οι μαθητές αυτοί
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ουσιαστικά είναι δίγλωσσοι. Μπορεί, ωστόσο, να συναντήσει κανείς σ’ αυτά και τις
πέντε κατηγορίες διγλωσσίας, που καταγράφονται στον πίνακα (Δαμανάκης, 1997).
Ενδέχεται, για παράδειγμα, αν ήρθαν σε βρεφική ηλικία στην Ελλάδα ή γεννήθηκαν
εδώ και οι γονείς τους μιλάνε την ελληνική και μια άλλη γλώσσα εξίσου καλά, να
αποκτήσουν μια ταυτόχρονη διγλωσσία: να μάθουν δηλαδή από μικρή ηλικία να
εκφράζονται και στις δύο γλώσσες.
Ενδέχεται όμως οι γονείς να χρησιμοποιούν μόνο μια γλώσσα για επικοινωνία και η
δεύτερη να αναπτυχθεί σταδιακά στο νηπιαγωγείο. Στην περίπτωση αυτή έχουμε
πρώιμη ή διαδοχική διγλωσσία. Η δεύτερη γλώσσα, δηλαδή, αρχίζει και
καλλιεργείται νωρίς και διαδέχεται την πρώτη, αν δεν είναι η γλώσσα της χώρας
στην οποία ζει το παιδί. Στην περίπτωση κατά την οποία τα παιδιά των
παλιννοστούντων ή των αλλοδαπών ήρθαν στη Ελλάδα στην εφηβική τους ηλικία,
γνωρίζουν ήδη τη γλώσσα της χώρας προέλευσής τους και την ελληνική την
αποκτούν στη συνέχεια. Τότε έχουμε όψιμη ή προσθετική διγλωσσία (ΤριάρχηHerrmann, 2000).
Γλωσσικά επίπεδα μαθητών που διδάσκονται την ελληνική ως μητρική –δεύτερη
και ξένη στα ελληνικά σχολεία
Πίνακας
Ως μητρική
Ως δεύτερη
Ως ξένη (Αλλοδαποί
(Ελληνόπουλα)
(Παλλιννοστούντες
μαθητές)
1 Κατέχουν ένα βασικό
Έχουν ακούσματα στην
Δεν υπάρχει
λεξιλόγιο για
ελληνική και ενδεχομένως
προηγούμενη
επικοινωνία
να έχουν διαμορφώσει και
εμπειρία. Η γλώσσα
ένα βασικό λεξιλόγιο
είναι τελείως
άγνωστη από
λεξιλογική,
ετυμολογική,
παραγωγική άποψη ή
από άποψη δομής
2 Μπορούν να κάνουν
Μπορούν να προφέρουν με Η γλωσσική
γραμματικά και
σχετική άνεση λέξεις και
διδασκαλία αρχίζει
συντακτικά προτάσεις,
φράσεις πολυσύλλαβες
από το αλφάβητο, το
χωρίς να έχουν διδαχθεί
σχηματισμό
γραμματική & σύνταξη
συλλαβών – λέξεων –
προτάσεων –
περιόδων παραγράφων
3 Κατανοούν σε μεγάλο
Μπορούν να κατανοούν σε Δυσκολεύονται να
βαθμό το λόγο των
ένα ποσοστό τον προφορικό προφέρουν λέξεις
άλλων
λόγο των άλλων έστω κι αν ελληνικές και κυρίως
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4

5

6

7

8
9

Μπορούν να διακρίνουν
σε αρκετές περιπτώσεις
το σημαίνον από το
σημαινόμενο ή το
κυριολεκτικό από το
μεταφορικό νόημα των
λέξεων
Κατανοούν τον
ελλειπτικό και
τηλεγραφικό λόγο
Κατανοούν αλλά
μπορούν και οι ίδιοι να
χρησιμοποιούν
παραγλωσσικά στοιχεία
(ύφος, επιτονισμός)

δεν μπορούν να μιλήσουν
Μπορούν να κατανοούν τα
παραγλωσσικά στοιχεία

πολυσύλλαβες
Δε γνωρίζουν την
κουλτούρα και
γενικότερα το
πολιτισμικό πλαίσιο
στο οποίο λειτουργεί
η γλώσσα

Μπορούν να συνθέτουν,
έστω και με ελλειπτικό
τρόπο προτάσεις απλές
Μαθητές δίγλωσσοι με:
Ταυτόχρονη διγλωσσία
Πρώιμη ή διαδοχική
Όψιμη ή προσθετική
Αφαιρετική διγλωσσία
Διπλή ημιγλωσσία

Μπορούν να
διατυπώνουν σκέψεις
με λογική ή αλληλουχία
Μπορούν να
τεκμηριώνουν απόψεις
Γνωρίζουν αρκετούς
αποδεκτούς κώδικες
επικοινωνίας
Μονόγλωσσοι μαθητές
Αθανασίου Λ. (2002) (1999). Βαρλοκώστα Σ & Τριανταφυλλίδου Λ. (2003)

Το οικογενειακό περιβάλλον πιέζει αρκετές φορές τους μαθητές να μάθουν καλά
και γρήγορα της γλώσσα της χώρας υποδοχής σε βάρος της μητρικής γλώσσας. Η
πίεση αυτή οδηγεί σε αφαιρετική διγλωσσία. Άλλοτε οι γονείς δεν ασκούν καμία
πίεση. Προσπαθούν να μιλήσουν και τις δύο γλώσσες, χωρίς όμως να τις έχουν
διδαχθεί συστηματικά. Στην περίπτωση αυτή τα παιδιά δε μαθαίνουν ουσιαστικά
καμιά γλώσσα στο σπίτι. Τότε έχουν διπλή ημιγλωσσία. Δεν ξέρουν καλά δηλαδή
καμιά γλώσσα.
Στην περίπτωση διδασκαλίας της γλώσσας ως ξένης, αυτή οφείλει να αρχίσει από
την αρχή, αφού δεν υπάρχει κανένα προαπαιτούμενο. Από τα δεδομένα αυτά
καθίσταται σαφές ότι η ταυτόχρονη διδασκαλία της γλώσσας ως μητρικής, δεύτερης
και ξένης είναι πολύ δύσκολη υπόθεση και απαιτεί πολύ καλή κατάρτιση αλλά και
εμπειρία των εκπαιδευτών.
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Αρκετοί εκπαιδευτικοί, ακόμα και σήμερα, διδάσκουν τη γλώσσα με ιδιαίτερη
έμφαση στη διδασκαλία της δομής: γραμματική, συντακτική, παραγωγική,
ετυμολογική, κτλ., επειδή πιστεύουν ότι η κατοχή της δομής πιστοποιεί τη γνώση
της γλώσσας (Σκούρτου, 2005) (Χατζησαββίδης, 2001). Αναμφίβολα η γνώση της
δομής μιας γλώσσας είναι αναγκαία. Δεν είναι όμως αρκετή για την επιτέλεση μιας
επικοινωνιακής πράξης. Κλασικό παράδειγμα οι γνώσεις που έχουν οι έλληνες
μαθητές και οι υποψήφιοι για τα ΑΕΙ ή οι φοιτητές φιλοσοφικών σχολών στα αρχαία
ελληνικά και στα λατινικά. Μπορεί να γνωρίζουν δηλαδή πολύ καλά τη δομή αυτών
των γλωσσών αλλά δεν μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν για επικοινωνία
(Αθανασίου & Γκότοβος, 2002).
Επομένως η γνώση της δομής μιας γλώσσας μας παρέχει γλωσσική πληρότητα,
αλλά δε μας εξασφαλίζει επικοινωνιακή πληρότητα. Αυτό σημαίνει ότι στο σχολείο
οι δάσκαλοι της γλώσσας οφείλουν να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση της
γλώσσας σε ποικίλες καταστάσεις επικοινωνίας με αποδεκτούς, κάθε φορά,
γλωσσικούς κώδικες (Τοκατλίδου, 2003).
Η επικοινωνιακή πληρότητα αποκτάται όταν οι μαθητές και οι χρήστες μιας
γλώσσας:
1) Γνωρίζουν τις ποικίλες έννοιες λέξεων και φράσεων και επιλέγουν κάθε φορά
αυτή που απαιτείται για κάθε περίσταση επικοινωνίας.
2) Λαμβάνουν υπόψη τους το περιβάλλον στο οποίο επικοινωνούν καθώς και στους
συνομιλητές τους. Σε ποιο χώρο, δηλαδή, βρίσκονται κάθε φορά. Ποιοι είναι οι
συνομιλητές. Ποια είναι η μεταξύ τους σχέση, κοκ. Διαφορετικά, για παράδειγμα,
συζητάει κανείς με έναν φίλο του, όταν πηγαίνει για καφέ, διαφορετικά όταν είναι
σε δημόσιο χώρο, όπως: σχολείο, εκκλησία, θέατρο, κτλ. Διαφορετικούς κώδικες
επικοινωνίας χρησιμοποιούν τα άτομα όταν συζητούν: ως φίλοι, ως μαθητές με
εκπαιδευτικούς, ως υπάλληλοι με προϊστάμενους, ως πελάτες με εμπόρους, ως
πολίτες με άτομα που ασκούν εξουσία κοκ. (Bαρλοκώστα – Τριανταφυλλίδου,
2003:23-26).
3) Προσαρμόζουν το λόγο τους ανάλογα και με το θέμα το οποίο κάθε φορά τίθεται
για συζήτηση. Διαφορετικό, για παράδειγμα, είναι το λεξιλόγιο και το ύψος, όταν η
συζήτηση αφορά τη διασκέδαση, τις εκδρομές, την καθημερινότητα και
διαφορετικό όταν ζητούνται πληροφορίες για εργασία, για συγκεκριμένους χώρους
ή συζητούνται επιστημονικά θέματα κοκ.
4) Η διδασκαλία της γλώσσας, ανεξάρτητα από τη σκοπιά από την οποία
διδάσκεται, οφείλει να λαμβάνει ακόμα υπόψη της, προκειμένου να είναι
αποδοτική και τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Τις ανάγκες που έχουν, οι συγκεκριμένοι κάθε φορά μαθητές. Αυτό προϋποθέτει
διάγνωση αυτών των αναγκών. Δε μπορεί το περιεχόμενο μιας γλωσσικής
διδασκαλίας να είναι το ίδιο και με τον ίδιο γλωσσικό κώδικα για όλους τους
μαθητές. Χρειάζονται διαφοροποιήσεις, ώστε να καλύπτονται όλα τα επίπεδα.
Χρειάζονται επίσης διακυμάνσεις στον γλωσσικό κώδικα, ώστε να γίνεται
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κατανοητή η διδασκαλία από τους μαθητές όλων των γλωσσικών επιπέδων. Η
διάγνωση αυτή είναι εύκολη, για τους εκπαιδευτικούς, είτε με χρήση σταθμισμένων
tests, είτε με ασκήσεις, που μπορούν οι ίδιοι να προετοιμάσουν. Ωστόσο, η
διάγνωση αυτών των αναγκών είναι ιδιαίτερα επιτακτική για τους εκπαιδευτικούς,
οι οποίοι διδάσκουν τη νεοελληνική ως δεύτερη και ξένη γλώσσα, διότι μόνο εάν οι
ανάγκες αυτές επισημανθούν, καταγραφούν και ιεραρχηθούν θα μπορέσουν να
ικανοποιηθούν.
β. Το επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών. Σε ανομοιογενείς τάξεις, όπως αυτές
που αναφέραμε, είναι ανάγκη ο εκπαιδευτικός να γνωρίζει το επίπεδο, στο οποίο οι
μαθητές κατέχουν τη νεοελληνική γλώσσα. Συνήθως τα επίπεδα αυτά είναι τρία:
- των αρχάριων, των μέσων, των προχωρημένων.
Σ’ αυτά τα επίπεδα υπάρχουν και επιμέρους διαβαθμίσεις, όχι μόνο για τους
αλλοδαπούς και παλιννοστούντες αλλά και για τους αυτόχθονες μαθητές
(Bαρλοκώστα – Τριανταφυλλίδου, 2003:83-149).
γ. Το διδακτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για τη γλωσσική διδασκαλία. Τα νέα
σχολικά εγχειρίδια, που χρησιμοποιούνται σήμερα στα σχολεία της γενικής
εκπαίδευσης, ευνοούν μόνο τη διδασκαλία της γλώσσας ως μητρική γλώσσα και
ελάχιστα ή καθόλου ως δεύτερη και ξένη γλώσσα.
Κατά συνέπεια με τη σημερινή σύνθεση του μαθητικού δυναμικού στα σχολεία της
γενικής εκπαίδευσης η προετοιμασία διδακτικού υλικού για τη γλωσσική
διδασκαλία σε διάφορα επίπεδα είναι αναγκαία. Η προετοιμασία του διδακτικού
υλικού είναι κατ’ αρχήν υποχρέωση της πολιτείας μέσω των αρμόδιων οργάνων της.
Είναι όμως και έργο των ίδιων των εκπαιδευτικών, οι οποίοι μπορούν να επιλέγουν
κατάλληλο διδακτικό υλικό για τις ανάγκες των μαθητών στους οποίους διδάσκουν
από διάφορα κείμενα, τα οποία θα θεωρηθούν ως κατάλληλα. Θετικό είναι επίσης
το ότι προς την κατεύθυνση αυτή της παραγωγής διδακτικού υλικού, κινούνται και
διάφορα προγράμματα στη χώρα μας, τα οποία χρηματοδοτούνται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως το πρόγραμμα της Ένταξης των Τσιγγανοπαίδων στο
σχολείο, το πρόγραμμα για την Εκπαίδευση των Μουσουλμανοπαίδων, το
πρόγραμμα για την Ένταξη των παιδιών των Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων στο
σχολείο και το πρόγραμμα της «Παιδείας Ομογενών» (Παπαχρήστος, 2005)
δ. Χρήση ποικίλων μεθόδων διδασκαλίας, οι οποίες προάγουν τη γλωσσική
διδασκαλία, όπως:
• Η ομαδική διδασκαλία: Η μέθοδος αυτή ενδείκνυται περισσότερο από κάθε
άλλη στα σχολεία μας, γιατί και τη διδασκαλία της μάθησης διευκολύνει και
τον εκπαιδευτικό ανακουφίζει και του παρέχει τη δυνατότητα για
ουσιαστικότερη βοήθεια στους μαθητές.
• Προϋποθέτει, για να λειτουργήσει αποδοτικά μικρές ομάδες μαθητών (4-5
ατόμων). Η σύνθεση αυτών των ομάδων θα πρέπει να περιλαμβάνει
μαθητές ποικίλων δυνατοτήτων στη γλώσσα, έτσι ώστε να υπάρχει βοήθεια
και εκ μέρους της ομάδας.
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Η ομαδική διδασκαλία ενδείκνυται περισσότερο σε τάξεις όπου υπάρχουν
αλλόγλωσσοι μαθητές. Ενδέχεται κάποιοι από αυτούς να ξέρουν λίγο
καλύτερα ή αρκετά καλύτερα τη νεοελληνική γλώσσα. Σ’ αυτή την ομάδα θα
ενσωματωθούν κι αυτοί που δεν ξέρουν καθόλου τη γλώσσα, ώστε να τους
παρέχονται βασικές πληροφορίες κι επεξηγήσεις.
• Ο εκπαιδευτικός περιέρχεται τις ομάδες, συζητά με τους μαθητές, λύνει
απορίες και ανατροφοδοτεί τη συζήτηση με νέα κάθε φορά δεδομένα.
• Έχει μεγάλη δόση αλήθειας η άποψη ότι ο καλύτερος δάσκαλος για έναν
μαθητή είναι ο συμμαθητής του. Τα παιδιά έχουν δικούς τους κώδικες
επικοινωνίας, οι οποίοι γίνονται αμεσότερα και πληρέστερα κατανοητοί,
από τους αντίστοιχους κώδικες των εκπαιδευτικών (Ματσαγγούρας, 2000).
• Η συνεργατική διδασκαλία: Ενδείκνυται κυρίως σε τάξεις με σχετικά μεγάλο
αριθμό ξενόγλωσσων μαθητών και ιδιαίτερα αλλοδαπών. Συνήθως
διεξάγεται από δύο εκπαιδευτικούς. Τον εκπαιδευτικό της τάξης κι έναν
συνεργάτη του, ο οποίος γνωρίζει και τη μητρική γλώσσα των αλλοδαπών
μαθητών, ώστε να τους εξηγεί αυτά που δεν καταλαβαίνουν στα ελληνικά.
Όπου δεν υπάρχει δυνατότητα για χρήση δίγλωσσου εκπαιδευτικού ως
βοηθού και συνεργάτη του δασκάλου της τάξης, το ρόλο αυτό μπορεί να
αναλάβει ένας γονιός που είναι δίγλωσσος (Slavin, 1983. Tiedt, 1990).
• Η συνεργασία αυτή διαρκεί, μέχρι οι αλλόγλωσσοι μαθητές καταστούν
ικανοί να επικοινωνούν με τον εκπαιδευτικό και τους συμμαθητές τους.
Μετά, το έργο ολοκληρώνεται με τη διδασκαλία σε ομάδες. Είναι ευνόητο
ότι η συνεργατική διδασκαλία ενδείκνυται σε σχολεία όπου δε λειτουργούν
τάξεις υποδοχής ή φροντιστηριακά τμήματα.
ε. χρήση ποικίλων δραστηριοτήτων, οι οποίες προωθούν την εκμάθηση της
νεοελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, όπως για παράδειγμα:
• Χρήση μουσικής και τραγουδιών για τη γλωσσική διδασκαλία
• Κοινές εκδηλώσεις στο σχολείο με μουσική, τραγούδια, χορό, φαγητά από
διάφορες χώρες με συμμετοχή και των γονιών των μαθητών.
• Συλλογή γλωσσικού υλικού από διάφορες χώρες όπως: τραγούδιαπαραδόσεις, ιστορίες, αινίγματα, ανέκδοτα, ήθη και έθιμα, προλήψεις και
δεισιδαιμονίες κτλ. Η επεξεργασία αυτού του υλικού και η συγκριτική
μελέτη του βοηθάει συστηματικά στην προσέγγιση των μαθητών από
διάφορες χώρες, στην αμοιβαία κατανόηση και εκτίμηση της πολιτισμικής
κληρονομιάς κάθε λαού και παρέχει πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες
στους μαθητές, οι οποίες σταδιακά αντισταθμίζουν την όποια καθυστέρηση
έχει προκύψει από τη συνδιδασκαλία ετερογενών ομάδων.
• Διεύρυνση του καταλόγου διδασκαλίας ξένων γλωσσών στα σχολεία.
Παροχή δηλαδή δυνατοτήτων σ’ αυτούς να επιλέγουν μια ξένη γλώσσα της
αρεσκείας τους και όχι αυτή που αναγκαστικά προσφέρει το σχολείο. Οι
ενδεχόμενες αντιρρήσεις ότι αυτό απαιτεί επιπλέον δαπάνες στον
προϋπολογισμό δεν είναι πειστικές. Εξάλλου τα Αγγλικά, Γαλλικά,
Γερμανικά, τρεις γλώσσες που προσφέρονται από το εκπαιδευτικό σύστημα
στις χώρες μας σήμερα, είναι γνωστό ότι οι μαθητές ελάχιστα τις μαθαίνουν
στο σχολείο. Η διδασκαλία αυτών συμπληρώνεται και ολοκληρώνεται στα
φροντιστήρια. Θα μπορούσαν επομένως στις γλώσσες αυτές να προστεθούν
•
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και άλλες, κυρίως Βαλκανικές, με μεγάλο ποσοστό μεταναστών στη χώρα
μας, ώστε η επικοινωνία να είναι αμφίδρομη και τα όποια προβλήματα να
περιοριστούν στο σχολείο.
Δε παραγνωρίζουμε ότι η έως τώρα επιλογή των ξένων γλωσσών στα σχολεία μας
συνδέεται και με αντίστοιχα κοινωνικό-οικονομικά θέματα καθώς και με
ιδεολογικό-πολιτικές προεκτάσεις (Levine, 1990. Meek, 1996). Επίσης, ότι έτσι
αναγνωρίζεται το κύρος μιας γλώσσας, αλλά και της ιστορίας και της πολιτισμικής
κληρονομιάς που μεταφέρει. Αυτό όμως είναι άδικο, γιατί δεν υπάρχουν ανώτερες
και κατώτερες γλώσσες, ευγενέστερες ή λιγότερο ευγενείς, ούτε ιστορία και
πολιτισμός μιας χώρας ανώτερο ή κατώτερο από αυτόν μιας άλλης χώρας.
Υπάρχουν διαφορετικές γλώσσες, ιστορίες και πολιτισμοί με τη δική τους
αδιαπραγμάτευτη αξία και σπουδαιότητα ο καθένας (Παπαχρήστος, 2003α).
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Τα βιβλία Αγγλικής Γλώσσας για το Δημοτικό Σχολείο ως παράγοντας
κοινωνικής οργάνωσης της σχολικής τάξης
Ποζουκίδης Νικόλαος
Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ06, Περιφ. Δ/νση Π.Ε & Δ.Ε Δυτικής Μακεδονίας
nickpoz64@gmail.com
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο τρόπος κοινωνικής οργάνωσης της σχολικής τάξης ρυθμίζει το είδος των σχέσεων
που επικρατούν κατά τη διάρκεια του μαθήματος, τόσο μεταξύ δασκάλου μαθητών
όσο και μεταξύ συμμαθητών. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, οι σχέσεις αυτές
καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό το είδος και το βαθμό της μάθησης. Η παρούσα
εργασία διερευνά το είδος κοινωνικής οργάνωσης της σχολικής τάξης που
προωθούν τα βιβλία Αγγλικής Γλώσσας που έχουν γραφτεί για τις τρεις τελευταίες
τάξεις του δημοτικού σχολείου. Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται λεπτομερής καταγραφή
όλων των δραστηριοτήτων που υπάρχουν στα υπό εξέταση βιβλία και επιχειρείται η
κατάταξη των δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, ανάλογα με το αν προωθούν την
ατομική ή τη συνεργατική μάθηση. Από την ανάλυση των δεδομένων, προκύπτουν
σημαντικά συμπεράσματα σχετικά με το είδος μάθησης που προωθούν τα υπό
εξέταση βιβλία αλλά και της δυνατότητας που έχουν να συμβάλουν στην προώθηση
ενός σχολείου που διδάσκει τη συνεργασία έναντι του ανταγωνισμού.
Εισαγωγή
Με τον όρο κοινωνική οργάνωση της σχολικής τάξης εννοούμε τον τρόπο
οργάνωσης των σχέσεων μεταξύ δασκάλου- μαθητών αλλά και μεταξύ των
συμμαθητών κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία
(Ευαγγελόπουλος, 1998; Ματσαγγούρας, 1998; Ματσαγγούρας 1999; Van Petegem
et al. 2007), μία σχολική τάξη μπορεί να είναι οργανωμένη είτε ανταγωνιστικά, όταν
η επιτυχία ενός μαθητή εξαρτάται από την αποτυχία των άλλων, είτε ατομικά, όταν
η επιτυχία ενός μαθητή είναι ανεξάρτητη από την επιτυχία των άλλων είτε, τέλος,
συνεργατικά, όταν η επιτυχία του ενός εξαρτάται από την επιτυχία των άλλων. Ο
εκπαιδευτικός οργανώνει τις σχέσεις αυτές με βάση τις κατευθύνσεις που δίνει το
αναλυτικό πρόγραμμα και τον τρόπο με τον οποίο είναι δομημένο το σχολικό
εγχειρίδιο, πάντοτε, βέβαια, μέσα από το πρίσμα της προσωπικής του θεωρίας, η
οποία πολλές φορές είναι καθοριστική. Χαρακτηριστικό τόσο της ανταγωνιστικής
όσο και της ατομικής μορφής οργάνωσης είναι ότι παραπέμπουν στην
παραδοσιακή, μετωπική διδασκαλία ενώ, αντίθετα, η συνεργατική οργάνωση της
τάξης προωθεί τη μάθηση μέσα από τη συνέργια και την αλληλεξάρτηση.
Η συνεργατική μορφή οργάνωση της τάξης έχει να επιδείξει μια σειρά
πλεονεκτήματα σε σχέση με τις υπόλοιπες μορφές οργάνωσης, όχι μόνο αναφορικά
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με τη μάθηση αυτή καθαυτή αλλά επίσης με την κοινωνικοποίηση των μαθητών και
την ανάπτυξη αρμονικών σχέσεων μεταξύ τους.
Μέσα στο πλαίσιο αυτό θεωρήθηκε καλό να μελετηθεί αν και κατά πόσο τα βιβλία
Αγγλικής Γλώσσας που χρησιμοποιούνται στις τάξεις Δ΄, Ε΄, και ΣΤ΄ του δημοτικού
σχολείου υιοθετούν την ατομική ή τη συνεργατική μάθηση. Σκοπός είναι να
προβούμε σε ασφαλή συμπεράσματα τα οποία θα μας βοηθήσουν να προτείνουμε,
αν χρειαστεί, βελτιώσεις στο διδακτικό υλικό και παράλληλα να σχεδιάσουμε
κατάλληλα στοχευμένες επιμορφωτικές δράσεις προς τους εκπαιδευτικούς, ώστε να
είναι ικανοί να προχωρούν από μόνοι τους στην τροποποίηση του διδακτικού
υλικού προς τη σωστή κατεύθυνση, πάντοτε σε συνάρτηση με τα όσα προβλέπει το
αναλυτικό πρόγραμμα.
Για τις ανάγκες της έρευνας, μελετήθηκαν μία προς μία όλες οι δραστηριότητες που
υπάρχουν στα υπό εξέταση βιβλία και έγινε κατάταξή τους ανάλογα με το αν ζητούν
από τους μαθητές να εργαστούν ατομικά ή συνεργατικά. Επιπλέον, με βάση τα
κριτήρια που αναφέρονται στη βιβλιογραφία, μελετήθηκε αν οι δραστηριότητες
που εμφανίζονται ως συνεργατικές δίνουν πραγματικά τη δυνατότητα για
συνεργασία ή αν απλώς τιτλοφορούνται συνεργατικές.
Η εργασία ξεκινά με μια μικρή θεωρητική αναφορά στα χαρακτηριστικά της
ομαδοσυνεργατικής μάθησης καθώς και της θέσης που κατέχει στο υφιστάμενο
αναλυτικό πρόγραμμα (ΔΕΠΠΣ, 2003). Στη συνέχεια, γίνεται παρουσίαση και
συζήτηση των ευρημάτων της έρευνας. Η εργασία ολοκληρώνεται με την παράθεση
των συμπερασμάτων που προκύπτουν τα οποία οδηγούν σε μια σειρά προτάσεις.
Θεωρητικό πλαίσιο
Η ομαδοσυνεργατική μάθηση
Η ομαδοσυνεργατική μάθηση ή μάθηση σε ομάδε, μπορεί να οριστεί ως η
διαδικασία κατά την οποία «μικρές ομάδες μαθητών εργάζονται μαζί σαν ομάδα για
να λύσουν ένα πρόβλημα, να διεκπεραιώσουν μια δραστηριότητα ή να επιτύχουν
κάποιο κοινό στόχο» (Artz & Newman, 1990) Σύμφωνα με το Ματσαγγούρα (2008),
«Η ομαδοσυνεργατική προσέγγιση υλοποιείται μέσα από την κινητοποίηση
μαθητικών μικροομάδων για τη διεξαγωγή μέρους ή όλων των διδακτικών και των
μαθησιακών δραστηριοτήτων μέσα σε πλαίσια συνεργατικών σχέσεων».
Ως συνεργατική διαδικασία, η μάθηση σε ομάδες αποτελεί μια μεταφορά του
βάρους από τη διδασκαλία στη μάθηση (Χοντολίδου, 2004) και παραπέμπει ευθέως
στη θεωρία του Κοινωνικού Εποικοδομητισμού (Vygotsky, 1978), η οποία
αντιλαμβάνεται τη μάθηση σαν μια κοινωνική διαδικασία μέσω της οποίας το
άτομο εσωτερικεύει την κοινωνική γνώση με τη βοήθεια άλλων, πιο έμπειρων
μελών της ομάδας (Bruner, 1978), με αποτέλεσμα να κατορθώνει πράγματα που δε
θα μπορούσε να πετύχει αν εργαζόταν ατομικά. Ο Vygotsky (1978) χρησιμοποίησε
τον όρο «Ζώνη Εγγύτερης Ανάπτυξης» για να περιγράψει ακριβώς τη διαφορά
μεταξύ του τι μπορεί να μάθει κανείς μόνος του και του τι μπορεί να μάθει μέσα
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από κατάλληλη καθοδήγηση. Για το Vygotsky η «Ζώνη Εγγύτερης Ανάπτυξης» είναι
ατομικό χαρακτηριστικό και για το λόγο αυτό, η εργασία σε μικρές ομάδες υπερέχει
έναντι της μετωπικής διδασκαλίας από την άποψη του ότι δίνει τη δυνατότητα
παροχής εξατομικευμένης βοήθειας (Sahlberg, n.d.), αυτό που ο Bruner (1978)
ονόμασε “scaffolding”. Όπως υποστηρίζει ο Donato (1996: 46), η εργασία σε ομάδες
μπορεί να προσφέρει συλλογικά υποστηρικτική βοήθεια (collective scaffolding), μια
που επιτρέπει στους συμμετέχοντες να είναι ταυτόχρονα ατομικά αδαείς και
συλλογικά ειδήμονες, πηγή νέων προσανατολισμών ο ένας για τον άλλο και
καθοδηγητές προς την πορεία της επίλυσης προβλημάτων.
Σε σχέση με την ατομική, η συνεργατική μάθηση είναι μαθητοκεντρική παρά
δασκαλοκεντρική, δίνει τη δυνατότητα απόκτησης πλαισιωμένης γνώσης, προωθεί
την αυτόνομη μάθηση και την κριτική σκέψη (Ματσαγγούρας 2000, Κανάκης 2007).
Επιπλέον, όπως αναφέρεται στη βιβλιογραφία (Johnson & Johnson, 1989; Johnson
et al, 1983), η εργασία σε ομάδες προωθεί την αλληλοεκτίμηση και συμπάθεια
μεταξύ των μαθητών σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι η ατομική εργασία, ανεξάρτητα
από διαφορές στο φύλο, την ύπαρξη αναπηρίας, την εθνότητα ή την κοινωνική τάξη
με αποτέλεσμα να υπηρετεί τους σκοπούς της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Τέλος,
το περιβάλλον της μικρής ομάδας προσφέρει στα μέλη μεγαλύτερη συναισθηματική
ασφάλεια, ώστε να μπορούν να εκφράσουν τη γνώμη τους χωρίς το φόβο να
εκτεθούν ενώπιον του συνόλου των μαθητών. (Krashen, 1987; Κοσσυβάκη 2006).
Σύμφωνα με το Fisher (1993), η επικοινωνία μεταξύ μαθητών τους απελευθερώνει
από τον έλεγχο του δασκάλου και τους δίνει τη δυνατότητα να συνεργαστούν μέσα
σε ένα πιο ισότιμο πλαίσιο, κάτι το οποίο μειώνει το «επικοινωνιακό άγχος» (Brown
and Yule, 1983) και τους επιτρέπει να εκφραστούν πιο ελεύθερα. Οι Long & Porter
(1985) τονίζουν ότι η εργασία σε ομάδες αυξάνει τόσο την ποσότητα όσο και την
ποιότητα του παραγόμενου λόγου. Τα χαρακτηριστικά αυτά κάνουν τη συνεργατική
οργάνωση της τάξης περισσότερο κατάλληλη για τη μάθηση γενικότερα και τη
μάθηση της ξένης γλώσσας ειδικότερα, μια που προσφέρει στους μαθητές
περισσότερες ευκαιρίες να κατακτήσουν τη γλώσσα στόχο με τρόπο φυσικό,
χρησιμοποιώντας την ως μέσο επικοινωνίας και όχι ως μέσο παρουσίασης
γραμματικών ή άλλων γλωσσικών φαινομένων (Widdowson, 1978).
Τέλος, η εργασία σε ομάδες είναι πολλαπλά ευεργετική για το σύνολο των μαθητών
που απαρτίζουν την ομάδα και όχι μόνο για τους «αδύνατους» μαθητές. Αυτό
συμβαίνει όχι μόνο διότι η συλλογική γνώση είναι πάντοτε ανώτερη της ατομικής
(Allwright, 1984) αλλά και διότι η προσπάθεια για διαπραγμάτευση δίνει τη
δυνατότητα στους «ακαδημαϊκά ικανούς» μαθητές να ασκήσουν τις νοητικές τους
λειτουργίες.
Οι προϋποθέσεις για ομαδοσυνεργατική μάθηση
Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η απλή ένταξη των μαθητών σε μια ομάδα δε
διασφαλίζει αυτόματα τις προϋποθέσεις για ομαδοσυνεργατική μάθηση. Όπως
τονίζουν οι Johnson & Johnson (1994), ένα ζευγάρι ή μια ομάδα μαθητών οι οποίοι
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απλά κάθονται ο ένας δίπλα στον άλλο και στους οποίους επιτρέπεται να
επικοινωνούν καθώς εργάζονται δεν αποτελεί συνεργατική μάθηση, αλλά ατομική
εργασία με ομιλία. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (Δημητριάδου & Ευσταθίου 2008,
Johnson and Johnson 1994, Sahlberg n.d., Nation 1989), για να θεωρήσουμε ότι οι
μαθητές εμπλέκονται σε μια ομαδοσυνεργατική διαδικασία, είναι απαραίτητο να
διασφαλίζονται μια σειρά από προϋποθέσεις. Αυτές είναι:
Αμοιβαία αλληλοεξαρτώμενοι στόχοι και θετική αλληλεπίδραση μεταξύ των
μελών. Αυτά εκφράζονται με την ανάθεση λειτουργικών ρόλων στα μέλη της
ομάδας, τη σαφή κατανομή αρμοδιοτήτων και την ξεκάθαρη στοχοθεσία. Η
υιοθέτηση ρόλων από τη μεριά των μαθητών τους βοηθά να χρησιμοποιούν τη
γλώσσα στόχο για τον πραγματικό λόγο για τον οποίο επινοήθηκε από τον
άνθρωπο, δηλαδή την επικοινωνία.
Ατομική υπευθυνότητα και ανταμοιβή. Σε μια ομάδα που λειτουργεί συνεργατικά
καθένας είναι υπεύθυνος για τη δική του μάθηση και για τη μάθηση της ομάδας. Οι
δραστηριότητες πρέπει να περιγράφουν ξεκάθαρα τι αναμένεται από τον κάθε
συμμετέχοντα να φέρει σε πέρας (Nation, 1989) για το οποίο και προβλέπεται
ατομική ανταμοιβή. Έτσι, αποτρέπεται τη φαινόμενο κάποιοι μαθητές να
εργάζονται και κάποιοι άλλοι να επαναπαύονται απολαμβάνοντας τον κόπο των
συμμαθητών τους (Miller and Peterson, n.d.).
Ομαδική επεξεργασία και αυτοαξιολόγηση των επιτευγμάτων της ομάδας. Αυτό
σημαίνει ότι οι συμμετέχοντες στην ομάδα λαμβάνουν από κοινού αποφάσεις
σχετικά με το υλικό μελέτης, παρακολουθούν τη διαδικασία και αξιολογούν τα
αποτελέσματα της προσπάθειάς τους. Είναι απαραίτητο να υπάρχει στο τέλος κάθε
δραστηριότητας αναστοχασμός σχετικά με τη διαδικασία και την επίτευξη των
στόχων.
Συνεργατικές δεξιότητες και αμοιβαία κατανοητές δημοκρατικές διαδικασίες.
Αυτές εκφράζονται με τον τρόπο λήψης αποφάσεων, την εμπιστοσύνη μεταξύ των
συνεργαζομένων, την επικοινωνία και τη διαχείριση συγκρούσεων.
Σχεδιασμός δραστηριοτήτων που απαιτούν πραγματική συνεργασία. Σε μια
ομαδική εργασία, καθένας γνωρίζει κάτι σχετικά με τη δραστηριότητα, αλλά κανείς
δε γνωρίζει τα πάντα. Έτσι, διασφαλίζεται η συμμετοχή όλων, μια που όλοι είναι
απαραίτητοι ώστε να ολοκληρωθεί η δραστηριότητα. Όπως αναφέρει ο Johnson
(1982), οι δραστηριότητες πρέπει να είναι έτσι δομημένες ώστε οι μαθητές να
έχουν τμήμα μόνο των διαθέσιμων πληροφοριών, τις οποίες ανταλλάσσουν με
σκοπό την κάλυψη ενός πληροφοριακού κενού (information gap).
Τέλος, σύμφωνα με τη Χοντολίδου (2004), είναι σημαντικό η σύνθεση των ομάδων
να μην παγιώνεται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς αλλά τα μέλη τους να
εναλλάσσονται ώστε να δίνεται η ευκαιρία σε όλους τους μαθητές να
συνεργαστούν μεταξύ τους και να μη δημιουργούνται ούτε «κλίκες», αλλά ούτε και
να ενισχύονται υπέρμετρα ήδη υπάρχουσες φιλίες.

-885-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων

To Αναλυτικό Πρόγραμμα
Το υφιστάμενο αναλυτικό πρόγραμμα, το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο
Προγραμμάτων Σπουδών γνωστό και ως Δ.Ε.Π.Π.Σ., υποστηρίζει την εργασία σε
ομάδες κάνοντας σχετική αναφορά τόσο στο γενικό μέρος του (ΔΕΠΠΣ, τόμος Α,
σελ. 3735) όσο και στο ειδικότερο Δ.Ε.Π.Π.Σ Ξένων Γλωσσών (ΔΕΠΠΣ σσ. 40854113). Θέτοντας τον Εγγραματισμό ως έναν από τους τρεις άξονες γνωστικού
περιεχομένου, θεωρεί ως έναν από τους γενικούς στόχους του Εγγραματισμού την
ανάπτυξη της ικανότητας για συνεργασία, για διαπραγμάτευση, για λήψη
αποφάσεων και για αυτοπαρουσίαση (Δ.Ε.Π.Π.Σ. σελ. 4085). Κάνοντας τα πράγματα
πιο συγκεκριμένα, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.) Αγγλικής Γλώσσας
θεωρεί ότι μέσω του Εγγραματισμού «…καλλιεργούμε γνώσεις με τις οποίες θα
πετύχουμε την προσωπική εξέλιξη του κάθε μαθητή για να λειτουργήσει
αποτελεσματικά ως μέρος ενός κοινωνικού συνόλου», αντιλαμβάνεται, δε τη
διαδικασία της μάθησης σαν μια συμμετοχική διαδικασία (Δ.Ε.Π.Π.Σ. σελ. 4086).
Σαν μεθοδολογική προσέγγιση προτείνει, μεταξύ άλλων, τη συστηματική χρήση του
διαλόγου σε όλες τις δραστηριότητες ως ουσία της ενεργητικής μάθησης και τη
συζήτηση ως τον πυρήνα της διαθεματικής προσέγγισης (Δ.Ε.Π.Π.Σ. σελ. 4110). Ένα
από τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει μια μαθησιακή δραστηριότητα
σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. (σελ. 4111) είναι «…να δημιουργεί συνθήκες όχι μόνο για
ατομική εργασία, αλλά και για συνεργασία των μαθητών κατά ζεύγη και ομάδες,
έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης των κοινωνικών και οργανωτικών
δεξιοτήτων των μαθητών» (Δ.Ε.Π.Π.Σ., σελ. 4111). Τέλος, αναφέρεται ότι «…η
εργασία σε ομάδες βοηθάει τους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες και
στρατηγικές διερεύνησης, αναγκαίες για την αυτόνομη μάθηση». (Δ.Ε.Π.Π.Σ. σελ.
4111).
Μεθοδολογία της έρευνας
Σκοπός της έρευνας είναι να διαπιστώσει το είδος κοινωνικής οργάνωσης που
προωθούν τα βιβλία Αγγλικής Γλώσσας για τις τρεις τελευταίες τάξεις του
Δημοτικού Σχολείου. Για το λόγο αυτό έγινε καταγραφή και μελέτη όλων των
δραστηριοτήτων που υπάρχουν στα βιβλία μαθητή (Student’s Book) των Δ΄, Ε΄, και
ΣΤ΄ τάξεων του Δημοτικού Σχολείου.
Ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η έρευνα είναι ο εξής: Στην αρχή έγινε
καταμέτρηση όλων των δραστηριοτήτων που υπάρχουν σε κάθε βιβλίο Αγγλικής
Γλώσσας (βιβλίο μαθητή) των τάξεων Δ΄, Ε΄, και ΣΤ΄ του δημοτικού σχολείου. Στη
συνέχεια έγινε μια πρώτη κατάταξη των δραστηριοτήτων σε δύο κατηγορίες,
ανάλογα με το αν η εκφώνηση ζητεί από τους μαθητές να εργαστούν μόνοι ή μαζί
με άλλους (είτε σε ζευγάρια είτε ομάδες). Έτσι, σχηματίστηκαν οι κατηγορίες
«ατομικές δραστηριότητες» και «συλλογικές δραστηριότητες». Στη συνέχεια η
κατηγορία «συλλογικές δραστηριότητες» αναλύθηκε περαιτέρω, ανάλογα με το αν
οι μαθητές καλούνται να εργαστούν σε ζευγάρια ή ομάδες. Έτσι, σχηματίστηκαν οι
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υποκατηγορίες «δραστηριότητες σε ζευγάρια» και «δραστηριότητες σε ομάδες».
Τέλος, για καθεμιά από τις παραπάνω υποκατηγορίες, και με βάση τις
προϋποθέσεις που θεωρούνται απαραίτητες ώστε να χαρακτηριστεί μια
δραστηριότητα ομαδοσυνεργατική, σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν στην
παράγραφο 1. 2 παραπάνω, μελετήθηκε αν οι δραστηριότητες των υποκατηγοριών
«δραστηριότητες σε ζευγάρια» και «δραστηριότητες σε ομάδες» πληρούν πράγματι
τις αναγκαίες προϋποθέσεις, ή όχι. Έτσι, από την κατηγορία «δραστηριότητες σε
ζευγάρια» προέκυψαν οι υποκατηγορίες «συνεργατικές δραστηριότητες σε
ζευγάρια» και «ψευδοσυνεργατικές δραστηριότητες σε ζευγάρια» ενώ από την
κατηγορία «δραστηριότητες σε ομάδες» προέκυψαν οι υποκατηγορίες
«συνεργατικές δραστηριότητες σε ομάδες» και «ψευδοσυνεργατικές
δραστηριότητες σε ομάδες».
Παρουσίαση των αποτελεσμάτων
Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται ανά βιβλίο, αμέσως παρακάτω.
Το βιβλίο της Δ΄ Δημοτικού
Το βιβλίο της Δ΄ Δημοτικού περιλαμβάνει 190 δραστηριότητες. Όπως φαίνεται στο
διάγραμμα 1 παρακάτω, σχεδόν οκτώ στις δέκα δραστηριότητες (78%) ζητούν από
τους μαθητές να εργαστούν ατομικά, ενώ το υπόλοιπο 22% αποτελείται από
δραστηριότητες που ζητούν από της μαθητές να εργαστούν είτε σε ζευγάρια είτε σε
ομάδες.
Η κατανομή των δραστηριοτήτων στο βιβλίο της Δ΄ δημοτικού

11%

5%

2%

ατομικές
συνεργατικές σε ζευγάρια

5%

ψευδοσυνεργατικές σε ζευγάρια
συνεργατικές σε ομάδες

77%

ψευδοσυνεργατικές σε ομάδες

Διάγραμμα 1. Η κατανομή των δραστηριοτήτων στο βιβλίο της Δ΄ Δημοτικού
Προχωρώντας σε μια περαιτέρω ανάλυση του 22% το οποίο αποτελείται από 47
δραστηριότητες, παρατηρούμε ότι 12 από αυτές ζητούν από τους μαθητές να
εργαστούν σε ζευγάρια και 35 σε ομάδες. Από αυτές, όμως, στην πραγματικότητα
μόνο 30 είναι πραγματικά συνεργατικές (9 δραστηριότητες σε ζευγάρια, και 21
δραστηριότητες σε ομάδες). Οι υπόλοιπες δραστηριότητες, παρόλο που ζητούν από
τους μαθητές να εργαστούν μαζί, είτε δεν πληρούν τα κριτήρια που αναφέρθηκαν
παραπάνω είτε είναι στην ουσία τους ανταγωνιστικές, μια που ζητούν από τους
μαθητές να εργαστούν σε ζευγάρια με σκοπό ένας από τους δύο να ανακηρυχθεί
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νικητής. Έτσι, το πραγματικό ποσοστό των συνεργατικών δραστηριοτήτων
περιορίζεται στο 16%.
Το βιβλίο της Ε΄ Δημοτικού
Το βιβλίο της Ε΄ Δημοτικού περιλαμβάνει 211 δραστηριότητες. Όπως φαίνεται στο
διάγραμμα 2 που ακολουθεί, επτά στις δέκα δραστηριότητες (71%) ζητούν από τους
μαθητές να εργαστούν ατομικά, ενώ τρεις στις δέκα (29%) ζητούν από τους μαθητές
να εργαστούν σε ζευγάρια ή ομάδες. Προχωρώντας σε μια περαιτέρω ανάλυση του
29% το οποίο αποτελείται από 59 δραστηριότητες, παρατηρούμε ότι 31 από αυτές
ζητούν από τους μαθητές να εργαστούν σε ζευγάρια και 28 σε ομάδες. Από αυτές,
όμως, στην πραγματικότητα μόνο 31 είναι πραγματικά συνεργατικές (15 σε
ζευγάρια και 16 σε ομάδες). Έτσι, το πραγματικό ποσοστό των συνεργατικών
δραστηριοτήτων περιορίζεται στο 16% .
Η κατανομή των δραστηριοτήτων στο βιβλίο της Ε΄ δημοτικού
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Διάγραμμα 2. Παρουσίαση των δραστηριοτήτων στο βιβλίο της Ε΄ Δημοτικού
3. 3 Το βιβλίο της ΣΤ΄ Δημοτικού
Το βιβλίο της ΣΤ΄ Δημοτικού περιλαμβάνει 276 δραστηριότητες. Όπως φαίνεται στο
διάγραμμα 3 που ακολουθεί, πάνω από 8 στις 10 (85%) ζητούν από τους μαθητές να
εργαστούν ατομικά. Το υπόλοιπο 15% αποτελείται από 40 δραστηριότητες. Από
αυτές, 27 ζητούν από τους μαθητές να εργαστούν σε ζευγάρια και 13 σε ομάδες.
Στην πραγματικότητα, όμως, από τις 40 δραστηριότητες, μόνο 31 είναι πραγματικά
συνεργατικές (21 σε ζευγάρια και 10 σε ομάδες). Έτσι, το πραγματικό ποσοστό των
συνεργατικών δραστηριοτήτων περιορίζεται στο 12% .
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Η κατανομή των δραστηριοτήτων στο βιβλίο της ΣΤ΄ δημοτικού
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Διάγραμμα 3. Παρουσίαση των δραστηριοτήτων στο βιβλίο της ΣΤ΄ Δημοτικού
Συμπεράσματα και προτάσεις
Όπως προκύπτει από τα ευρήματα της έρευνας που παρουσιάστηκαν παραπάνω,
παρόλο που τα βιβλία είναι προϊόν διαφορετικών συγγραφικών ομάδων,
παρουσιάζουν αξιοσημείωτη ομοιότητα στο είδος των δραστηριοτήτων που
περιέχουν. Οι ατομικές δραστηριότητες ξεπερνούν σε όλες τις περιπτώσεις το 70%
ενώ οι πραγματικά συνεργατικές δραστηριότητες κυμαίνονται μόλις από 12% έως
16%. Έτσι, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι, παρά τις σύγχρονες αντιλήψεις για τη
μάθηση γενικότερα και την κατάκτηση της ξένης γλώσσας ειδικότερα και παρά τα
όσα προβλέπει το ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα, τα υπό εξέταση βιβλία απηχούν
μπιχεβιοριστικές αντιλήψεις στις οποίες κυριαρχεί η δασκαλοκεντρική διδασκαλία,
θεωρούν τη μάθηση ατομική υπόθεση του μαθητή και σε ορισμένες περιπτώσεις
ενθαρρύνουν τον ανταγωνισμό, μέσα από ανάλογες δραστηριότητες. Επιπλέον,
ένας αριθμός δραστηριοτήτων που κυμαίνεται από 3% έως 13%, παρόλο που ζητά
από τους μαθητές να συνεργαστούν, στην πραγματικότητα δεν προσφέρει κανένα
πλαίσιο πραγματικής συνεργασίας, υπονομεύοντας στην ουσία την έννοια της
συνεργασίας.
Με βάση τα παραπάνω, γίνεται σαφές ότι χρειάζεται μια ριζική τροποποίηση των
υπό εξέταση βιβλίων, ώστε να συμπεριλάβουν ένα δραστικά μεγαλύτερο αριθμό
συνεργατικών δραστηριοτήτων. Μέχρι να συμβεί αυτό, το βάρος πέφτει στους
ώμους των εκπαιδευτικών, οι οποίοι είναι ανάγκη να τροποποιούν το διδακτικό
υλικό από μόνοι τους με βάση τις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις και τις
προβλέψεις του αναλυτικού προγράμματος. Για να μπορέσει κάτι τέτοιο να γίνει
κατορθωτό, χρειάζεται ένα εκτεταμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης, ώστε να
καταστούν δυνατοί οι εκπαιδευτικοί να φέρουν εις πέρας μια τόσο ευαίσθητη και
σημαντική αποστολή. Αυτό απαιτεί την κινητοποίηση των αρμόδιων σχολικών
συμβούλων αλλά και των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (ΠΕΚ) στα οποία
χρειάζεται να δοθεί μεγαλύτερος βαθμός αυτονομίας, ώστε να μπορούν αυτόνομα
να επεξεργάζονται και να υλοποιούν προγράμματα επιμόρφωσης με βάση της
ανάγκες των εκπαιδευτικών στην περιοχή ευθύνης τους.
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Εκπαιδευτικές Πολιτικές για τη Διδακτική των Ξένων Γλωσσών στη
Δημόσια Εκπαίδευση: Η Περίπτωση της Ελλάδας (από τη
Μεταπολίτευση έως και τη Σύγχρονη Εποχή)
Δρ. Τριπολιτάκης Μ. Κωσταντίνος,
Σχολικός Σύμβουλος 16ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Κρήτης)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στο παρόν κείμενο πραγματεύονται οι εκπαιδευτικές πολιτικές για τη διδασκαλία
των ξένων γλωσσών στη δημόσια εκπαίδευση στην Ελλάδα, από τη μεταπολίτευση
ως τη σύγχρονη εποχή. Στο κείμενο αναδεικνύονται πολύπλοκα
κοινωνικοοικονομικά ζητήματα και οι ιδεολογικές και πολιτικές τους προεκτάσεις,
κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή της γλωσσικής πολιτικής. Τονίζονται
προσπάθειες χωρών για οικονομική και πολιτι(σμι)κή ηγεμονία, μέσω της
διεθνοποίησης των γλωσσών τους. Αναδεικνύονται πρακτικές, που αναπαράγουν
πολιτισμικά προσδιορισμένο παιδαγωγικό λόγο, δυτικών κυρίως χωρών, στη
συγγραφή και διάθεση του διδακτικού υλικού και στην εκπαίδευση των
εκπαιδευτικών. Αναδύεται η ανάγκη διατήρησης της πολιτι(σμι)κής και γλωσσικής
πολυμορφίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, επισημαίνεται η πραγματικότητα, ότι η
διδακτική των ξένων γλωσσών, πάντοτε θα επηρεάζεται από πολύπλοκα συγχρονικά
κοινωνικοοικονομικά ζητήματα, με τις ιδεολογικές και πολιτικές τους προεκτάσεις.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σκοποθεσία-Προβληματική της Έρευνας
Οι εθνικές γλωσσικές πολιτικές, διεθνώς, που περιλαμβάνονται στα σχολικά
προγράμματα, συνδέονται με πολύπλοκα κοινωνικοοικονομικά ζητήματα και έχουν
ιδεολογικές και πολιτικές προεκτάσεις, Dendrinos (2001), Tripolitakis (2004),
Pennycook (2006), Ricento (2006). Επίσης, οι επίσημες γλωσσικές πολιτικές,
διεθνώς, σχεδιάζονται και εφαρμόζονται μέσω κρατικών θεσμίσεων-θεσμικών
μέτρων, όπως: διακρατικές συμφωνίες, συνθήκες, νόμοι και Προεδρικά διατάγματα.
Πριν τη δημοσίευση των θεσμικών αυτών μέτρων, ερευνητικοί και συμβουλευτικοί
φορείς αρμόδιων Υπουργείων, υποβάλλουν επίσημες εισηγητικές εκθέσεις
(προτάσεις-γνωμοδοτήσεις-εισηγήσεις), στις εκάστοτε κυβερνήσεις, για τη χάραξη
της εκπαιδευτικής πολιτικής.
Η ιστορία των εκπαιδευτικών πολιτικών για τη διδακτική των ξένων γλωσσών στη
δημόσια εκπαίδευση στην Ελλάδα, δεν είναι μακραίωνη. Ξεκινά, κυρίως, αμέσως
μετά τη μεταπολίτευση και συνεχίζεται έως και σήμερα. Ο αριθμός ερευνών και
συγγραμμάτων για τη διδακτική των ξένων γλωσσών στην Ελλάδα, είναι
περιορισμένος. Η Fragkoudaki (1992), μέσα από μια κοινωνιολογική προσέγγιση,
αναδεικνύει την κατάσταση της διγλωσσίας στην Ελλάδα. Η Δενδρινού (2001) και η
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Σαπιρίδου (2001), αναφέρουν ότι «οι εκπαιδευτικές πολιτικές για τη διδασκαλία
των ξένων γλωσσών στην Ευρώπη, πρέπει να τεθούν στη βάση σεβασμού των
δικαιωμάτων των πολιτών της και των ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση»,
Τοκτατλίδου (2002, σελ. 128). Στην Ελλάδα δεν υπάρχει παρόμοια έρευνα, η οποία
να καταγράφει, να αναλύει και να ερμηνεύει τη γλωσσική πολιτική και τα
πολύπλοκα κοινωνικοοικονομικά ζητήματα με τις ιδεολογικές και πολιτικές τους
προεκτάσεις, μέσα από εισηγητικές εκθέσεις αρμόδιων φορέων προς το Υπουργείο
Παιδείας
Υποθέσεις – Ερωτήματα Έρευνας
Στην παρούσα έρευνα τέθηκε η υπόθεση, ότι στις εισηγητικές εκθέσεις για τη
διδακτική των ξένων γλωσσών στην Α/θμια και στη Β/θμια εκπαίδευση, θα
αναδεικνύονται τα πολύπλοκα κοινωνικοοικονομικά ζητήματα, με τις ιδεολογικές
και πολιτικές τους προεκτάσεις. Τέθηκε η υπόθεση, επίσης, ότι στις εισηγητικές
εκθέσεις, θα αναδύονται όλα τα ζητήματα της γλωσσικής πολιτικής, από τη
μεταπολίτευση ως και τη σύγχρονη εποχή.
Γενικός Σκοπός της Έρευνας
Η έρευνα είχε ως γενικό της σκοπό, να εξετάσει πόσο καλά η Ελλάδα είχε και έχει
σχεδιάσει, εφαρμόσει και αξιολογήσει τη γλωσσική πολιτική την ανωτέρω περίοδο.
Στόχοι της Έρευνας
O γενικός σκοπός της έρευνας θα επιτευχθεί, μέσω των ακόλουθων στόχων: (α) Να
καταγραφεί η εξέλιξη της γλωσσικής πολιτικής των τελευταίων σαράντα χρόνων,
στο πλαίσιο του ιστορικού της συγκείμενου, σε κοινωνικοπολιτικό και οικονομικό
επίπεδο, σε εθνικό, περιφερειακό-ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, (β) Να αναλυθεί
και να ερμηνευθεί, κριτικά, η διαδικασία εξέλιξης της γλωσσικής πολιτικής (δηλαδή
από ποιον, πότε, πώς, πού, γιατί κλ.π), (γ) Να αξιολογηθεί η επίδραση τη γλωσσικής
πολιτικής στην πράξη.
Επιλεγέν Πλαίσιο για Επεξεργασία
Στη χώρα μας, αρμόδιο τμήμα για γνωμοδότηση θεμάτων γλωσσικής πολιτικής,
ήταν το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) (1964-1975), το Κέντρο Εκπαιδευτικών
Μελετών και Επιμόρφωσεως (Κ.Ε.Μ.Ε.) (1975-1985), το Π.Ι. (1985-2012) και τώρα,
το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) (2012 έως και σήμερα). Η παρούσα
έρευνα, αβίαστα καταλήγει στο επιλεγέν χρονικό πλαίσιο, γιατί μόνο γι’ αυτό το
διάστημα υπήρχαν διαθέσιμες εισηγητικές εκθέσεις στο Π.Ι. Οι εισηγητικές εκθέσεις
για τη γλωσσική πολιτική, συμπεριλαμβάνονται σε τριακόσιες σαράντα έξι Πράξεις
του. Για τη Β/θμια και την Α/θμια Εκπ/ση, εισηγητικές εκθέσεις υπάρχουν από το
1978 έως το 2005 και από το 1989 έως το 2005, αντίστοιχα. Η επιλογή Πράξεων στο
παρόν άρθρο, είναι αντιπροσωπευτική του συνόλου των έτσι ώστε να επιτρέπει
εξαγωγή συμπερασμάτων.
Ανάλυση του Θέματος Αναφοράς
Ο όρος εκπαιδευτικές πολιτικές, στο παρόν κείμενο παραπέμπει σε γνωμοδοτήσεις
του Π.Ι., του Κ.Ε.Μ.Ε. και του Ι.Ε.Π., προς τις εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις. Ο
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όρος «Διδακτική των Ξένων Γλωσσών», παραπέμπει στις διεθνούς κύρους
«ισχυρές» γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά) και στις λιγότερο «ισχυρές»
(Ιταλικά, Ισπανικά, Ρωσικά, Τουρκικά). Ο όρος «Δημόσια Εκπαίδευση», παραπέμπει
τόσο στην Α/θμια όσο και στη Β/θμια Εκπ/ση, στο δημόσιο και όχι στον ιδιωτικό
τομέα. Ο υπότιτλος του άρθρου (από τη μεταπολίτευση έως τη σύγχρονη εποχή),
προσδιορίζει το χρονικό διάστημα, για το οποίο ήταν διαθέσιμο το αρχειακό υλικό.
Θεωρητικό Πλαίσιο της Έρευνας
Οι εκπαιδευτικές πολιτικές για τη διδακτική των γλωσσών, διεθνώς, Fishman (2006),
Kaplan and Bauldauf (2009), επικεντρώνονται στους παρακάτω πέντε θεματικούς
άξονες: (α) αναλυτικό πρόγραμμα (curriculum policy), (β) εκπαιδευτικό προσωπικό
(personnel policy), (γ) διδακτικό υλικό (material policy), (δ) κοινωνική πολιτική
(community policy), ε) αξιολόγηση (evaluation). Κατά τον Ruiz (1984) τρεις βασικές
ιδεολογίες, διεθνώς, επηρεάζουν την εισαγωγή γλωσσών στα σχολικά
προγράμματα: (α) ως πρόβλημα (as a problem), (β) ως δίκαιο (as a right), και (γ) ως
πηγή (as a resource).
Μεθοδολογία
Η παρούσα έρευνα, ως έρευνα των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών
χρησιμοποιεί, ως μέθοδο και τεχνική ανάλυσης των δεδομένων της, την ανάλυση
περιεχομένου (content analysis). Η ανάλυση περιεχομένου κατά τους Mason (2002)
και Silverman (2009), έχει αναπτυχθεί για τις εμπειρικές κοινωνικές επιστήμες. Ως
εργαλείο ανάλυσης περιεχομένου, στο πλαίσιο δικτυακής διακυβέρνησης στο
δημόσιο τομέα (Network Governance and Public Policy), η παρούσα έρευνα
χρησιμοποιεί το «The Australian Policy Cycle», Colebatch (2006).
Σχήμα 1: Δικτυακή Διακυβέρνηση και Δημόσιος Τομέας

Η δικτυακή διακυβέρνηση στο δημόσιο τομέα (σχήμα 1) ολοκληρώνεται σε οκτώ
στάδια: (1) (identify issues) ένα ζήτημα τίθεται στην ατζέντα, (2) (policy analysis)
αναλύεται-ερμηνεύεται, (3) (policy instruments) εξετάζονται μέσα (χρήματα, νόμοι
κλ.π.), (4) (consultation) ζητείται συμβουλευτική, (5) (coordination) γίνεται
συντονισμός, (6) (decision) λαμβάνεται απόφαση, (7) (implementation)
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εφαρμόζεται, (8) (evaluation) αξιολογείται. Κατά τη διάρκεια των οκτώ σταδίων,
συμβαίνει μια σειρά αλληλεπιδράσεων μεταξύ δύο ή περισσοτέρων πλευρών.
Πλευρών κυβερνητικών (κρατών, φορέων, προσώπων) και μη κυβερνητικών
(ιδρυμάτων, συλλόγων, προσώπων) και στο πλαίσιο πολλών ειδών συγκυριών
(εκπαιδευτικών-παιδαγωγικών,
κοινωνικών,
οικονομικών,
πολιτι(σμι)κών,
θρησκευτικών), επαναλαμβανόμενων ή μη, από «καιρού εις καιρό». Πρέπει να
αναφερθεί ότι κατά την ανάλυση και παρουσίαση των δεδομένων της έρευνας, δεν
θα αναφέρονται ονοματεπώνυμα Συμβούλων εισηγητικών φορέων. Απλά θα
αναφέρεται η λέξη Σύμβουλος.
ΠΕΡΙΟΔΟΛΟΓΗΣΗ-ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ-ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Η περιοδολόγηση-χρονική κατάτμηση της γλωσσικής πολιτικής, στην παρούσα
έρευνα, συγκλίνει με τις απόψεις της Dendrinos (2001): (α) Πρώτη περίοδος (από τη
Μεταπολίτευση έως μέσα της δεκαετίας του ’80)-από τη Γραμματικο-μεταφραστική
Μέθοδο στην Οπτικοακουστική-Γνωσιακή Προσέγγιση, (β) Δεύτερη περίοδος (από
τα μέσα της Δεκαετίας του ‘80 έως τις αρχές του 21ου Αιώνα)-Επικοινωνιακή
Προσέγγιση, (γ) Τρίτη περίοδος (από τις αρχές του 21ου αιώνα έως τη σύγχρονη
εποχή), Διαθεματική-Διαπολιτισμική Προσέγγιση-Διαφοροποιημένη Παιδαγωγική.
Από τη Γραμματικο-μεταφραστική Μέθοδο στην Οπτικοακουστική-Γνωσιακή
Προσέγγιση-Πρώτη Περίοδος (από τη Μεταπολίτευση ως τα μέσα της δεκαετίας
του ’80)
Η γλωσσοδιδακτική μεθοδολογία «για την ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητας των
μαθητών/τριών ώστε να μπορούν να παράγουν κείμενα γραπτού και προφορικού
λόγου ορθά από άποψη γραμματικο-συντακτική», Dendrinos (2001, σελ. 9), για την
πρώτη περίοδο ήταν η οπτικοακουστική-γνωσιακή προσέγγιση. Τα αναφερόμενα
αναλυτικά προγράμματα (curriculum policy) Γαλλικής, Αγγλικής, Γερμανικής στις
πρώτες εισηγητικές εκθέσεις του Κ.Ε.Μ.Ε., (Πράξη 94 και 131 του 1978) και (Πράξεις
21, 22, 33, και 35 του 1979), ήταν εμφανώς επηρεασμένα από την οπτικοακουστικήγνωσιακή προσσέγγιση. Η θετική εισήγηση (consultation) του Κ.Ε.Μ.Ε. (Πράξη 5 του
1980), σε διπλωματική-πολιτική πρόταση του Συμβούλου Εκπαίδευσης της Γαλλικής
Πρεσβείας στην Αθήνα, τον Μάιο του 1980, για επιμόρφωση (personnel policy) των
εκπαιδευτικών Αγγλικής και Γαλλικής από το Βρετανικό Συμβούλιο, την
Ελληνοαμερικανική ένωση, το Φουλμπράιτ Φαουντέισχιον και το Γαλλικό Ινστιτούτο
(Πράξη 22 του 1980), είναι κατανοητή. Το αμφίδρομο κοινό συμφέρον των
εμπλεκομένων χωρών, κατά τα λόγια Συμβούλου του Κ.Ε.Μ.Ε., με τις εκπαιδευτικοπολιτικές και οικονομικές προεκτάσεις των Ινστιτούτων είναι, επίσης, κατανοητό:
«τα σεμινάρια αυτά είναι προσφορά των ιδρυμάτων προς τη χώρα μας, που ωφελεί
και τις δικές τους χώρες, αφού έτσι ανεβάζουν τη στάθμη διδασκαλίας της γλώσσας
τους στη χώρα μας, αλλά ωφελεί και εμάς, χωρίς να μας βλάπτει σε τίποτε. Υπάρχει
κοινό συμφέρον».
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Αξιολόγηση (evaluation policy) της γλωσσικής πολιτικής παρουσιάζεται σε
Υπόμνημα Γενικής Επιθεωρήτριας της Γαλλικής, που αναφέρει ότι: «τα αίτια κατ’
αυτήν είναι τα ακατάλληλα προγράμματα, τα διδακτικά βιβλία και η ανεπαρκής
μόρφωση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών» (Πράξη 29 του 1980).
Μεταγενέστερα, το Κ.Ε.Μ.Ε., ίσως να μην μπορούσε παρά να εισηγηθεί θετικά την
εισαγωγή της Ιταλικής, ως δεύτερης γλώσσας στο Πειραματικό σχολείο
Θεσσαλονίκης (Πράξη 35 του 1980). Η εκπαιδευτικοπολιτική- συνδικαλιστική
(personnel policy) παρέμβαση (identify issues), έγινε από τη Σχολή της Ιταλικής του
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για εισαγωγή της ως προαιρετικής, στα Γυμνάσια
(εξατάξια τότε). Τα σχόλια Συμβούλων του Κ.Ε.Μ.Ε.: «Τo Τμήμα ιταλικής γλώσσας
έχει ήδη πτυχιούχους στη διάθεση του Υπουργείου», «στις ελληνο-ιταλικές
διπλωματικές συζητήσεις η ελληνική πλευρά έχει υποσχεθεί θετική αντιμετώπιση
του αιτήματος», δικαιολογούν τη θετική εισήγησή του. Η εκπαιδευτικήπαιδαγωγική προσπάθεια της χώρας μας, σύμφωνα με σχόλια Συμβούλων του
Κ.Ε.Μ.Ε., για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (personnel policy): «Σε σύντομο
χρονικό διάστημα θα παρουσιάσουμε σχέδιο για σεμινάρια που θα οργανωθούν
από ελληνική πλευρά, με ελληνικό προσωπικό και με πλήρη πρωτοβουλία από την
ελληνική πλευρά (υπουργείο-Κ.Ε.Μ.Ε.)», και «Παρόλα αυτά, όμως, είναι καιρός να
προσπαθήσουμε με τις δικές μας δυνάμεις και τη δική μας αυτοπεποίθηση» (Πράξη
6 του 1981), θεωρείται αναμενόμενη.
Οι οικονομικές επιπτώσεις των ελεύθερων βοηθημάτων (material policy) Γαλλικής
και Αγγλικής, κατά τα σχόλια Συμβούλων του Κ.Ε.Μ.Ε.: «Το θέμα έχει και
οικονομικές επιπτώσεις, κυρίως για τα βιβλία που εισάγονται από άλλες χώρες»,
«Νομίζω σκόπιμο είναι να δοθεί στην Επιτροπή (ανεπίσημα ίσως ή προφορικά)
οδηγία να κρίνει με κάποια επιείκεια, βιβλία από έλληνες συγγραφείς–εκδότες,
εφόσον, βέβαια, πληρούν τους όρους», «Αν η πολιτεία θελήσει να προσφέρει
δωρεάν στους μαθητές τα βιβλία της αγγλικής ή γαλλικής νομίζω υπάρχει λύση
απλή, χορηγώντας τους μια πιστωτική κάρτα 200-300 δραχμών και αγοράζοντας
μόνοι τους τη σειρά που έχει υποδείξει ο καθηγητής τους», είναι αναμενόμενα.
Βασισμένο, μάλλον, στην ιδεολογία της δωρεάν εκπαίδευσης, το Κ.Ε.Μ.Ε.
γνωμοδοτεί θετικά: «Να μελετηθεί από το ΥΠΕΠΘ η δυνατότητα δωρεάν
εφοδιασμού των μαθητών με βιβλίο ξένων γλωσσών» (Πράξη 19 του 1981). Η
θετική εισήγηση του Κ.Ε.Μ.Ε. για: «συγκρότηση επιτροπών δύο Ομάδων Εργασίας,
της Αγγλικής και της Γαλλικής και συγγραφή βιβλίων με σκοπό την οριστική
αντικατάσταση των ελεύθερων βοηθημάτων, με κανονικά βιβλία ιδιοκτησίας του
ΟΕΔΒ», είναι αναμενόμενη στο πλαίσιο της εθνικής ιδεολογίας (Πράξη 93 του 1982).
Θέση Συμβούλου ότι: «το κόντακτ που είναι η μόνη σειρά ελληνικής έκδοσης,
συμφωνεί με το αναλυτικό πρόγραμμα και συγκρατεί-εφόσον εγκριθεί-συνάλλαγμα
στη χώρα» (Πράξη 50 του 1983), εκλαμβάνεται ως δικαιολογημένη και υπό τη σκιά
του εθνικού συμφέροντος και της ιδεολογίας υποστήριξης, ομοεθνούς οικονομικού
συμφέροντος.
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Στο πλαίσιο μονοπολιστισμικού και μονογλωσσικού ήθους άλλων χωρών, Dendrinos
(2001), είναι κατανοητές οι ακόλουθες απόψεις Συμβούλων του Κ.Ε.Μ.Ε., για
διδακτικό υλικό (material policy) της περιόδου αυτής: (α) «Για λόγους εθνικής
σκοπιμότητας, το προσβλητικό περιεχόμενο για την οργάνωση των ατμοπλοϊκών και
σιδηροδρομικών συγκοινωνιών για την Ελλάδα, δικαιολογεί απόσυρση του βιβλίου
του Oxford University Press», (β) «-Είσαι Άγγλος; -Όχι -Τι είσαι; Γάλλος; Ιταλός;Ρώσος-Είσαι φοιτητής; -΄Οχι-Τότε τι κάνεις;-Είμαι στην ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ», (γ) «Για να
προφυλαχτεί από ενδεχόμενες αντιδράσεις των γονέων και πιθανές δημοσιεύσεις
με αφορμή το διάλογο βιβλίου με έδρα τη Γενεύη», το Κ.Ε.Μ.Ε. εισηγείται θετικά
στην απόσυρση του βιβλίου (Πράξη 87 του 1984). Το ζήτημα εισαγωγής της
Γερμανικής στην Α/θμια και Β/θια εκπ/ση, που τέθηκε στην ημερήσια διάταξη του
Π.Ι., μετά από διαμαρτυρία (language as a right) του Τμήματος γερμανικής γλώσσας
του Πανεπιστημίου Αθηνών, εκλαμβάνεται ως εκπαιδευτικοπολιτική προέκταση
(Πράξη 10 του 1986). Συμβούλος του Π.Ι., αναφέρει: «μαθητές που θα ήθελαν να
μάθουν Γερμανικά αντί για Γαλλικά ή Αγγλικά, πρέπει να διευκολυνθούν από το
κράτος». Με τις οικονομικές και πολιτικές τους προεκτάσεις, κατανοείται άποψη
άλλου Συμβούλου του Π.Ι., που είπε: «υπαρκτή και κατανοητή είναι η ανάγκη για
εργασία των ανθρώπων που σπουδάζουν τη Γερμανική ή την Ιταλική, όμως ο νόμος
1566 ορίζει ότι δεν μπορεί να εισαχθεί και τρίτη ξένη γλώσσα στα σχολεία». Την
παιδαγωγική προέκταση του ζητήματος αναδεικνύει άποψη άλλου Συμβούλου του
Π.Ι., που αναφέρει: «οι πολλές ξένες γλώσσες δημιουργούν προβλήματα
μετεγγραφής στους μαθητές και στα σχολεία» (Πράξη 10 του 1986).
Στο πλαίσιο αξιολόγησης (evaluation policy) (Πράξη 39 του 1986) και της
οικονομικής προέκτασης της γλωσσικής πολιτικής, εκλαμβάνονται τα παρακάτω
σχόλια Συμβούλων του Π.Ι.: (α) «Γάλλοι εκδότες, επιδεικνύουν ενδιαφέρον για
επέκταση των δραστηριοτήτων τους στην Ελλάδα, μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει
ήδη ομάδα εργασίας που εκπονεί ελληνικά εγχειρίδια για τη γαλλική γλώσσα στα
γυμνάσια και στα λύκεια», (β) «θα μπορούσε να προτείνει να πουλήσει στην
ελληνική πλευρά τη μέθοδο (οίκος HATIER) σε συμφέρουσες και ανταγωνιστικές
τιμές» (Πράξη 40 του 1986). Το αίτημα (identify issues) του Συλλόγου Ελλήνων
Δασκάλων και Νηπιαγωγών της Βόρειας Ρηνανίας και Βεστφαλίας, για διορισμό
(personnel policy) καθηγητών Γερμανικής (language as a right) σε Πολυκλαδικά ή
Επαγγελματικά-Τεχνικά Λύκεια, στις έδρες των νομών, τίθεται στην ατζέντα με τη
δικαιολογία: «να μπορεί να μάθει ή να συνεχίσει, ως μεταναστόπουλο, τη
Γερμανική» (language as a right) και λαμβάνει τη θετική εισήγηση του Π.Ι. (Πράξη 66
του 1986).
Η πολυπλοκότητα εφαρμογής της γλωσσικής πολιτικής, Fishman (2006), στο ζήτημα
του διδακτικού υλικού, αναδεικνύεται από τα παρακάτω αποσπάσματα του Π.Ι.: (α)
«τώρα που εξασφάλισε το Υπουργείο δωρεάν βιβλίο ξένων γλωσσών για την Α΄
Γυμνασίου, να υποχρεώσουμε μεγάλο μέρος των μαθητών να αγοράσει πανάκριβα
βιβλία για να υπηρετηθεί η διδασκαλία κατά επίπεδα δείχνει ανακολουθία και
-897-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων

ασάφεια στόχων», (β) «ελεύθερα βοηθήματα Ρωσικής και Ιταλικής» (curriculum
policy-material policy) (Πράξη 76 του 1986), (γ) «οι εργασίες των δύο ομάδων
Αγγλικής και Γαλλικής στα Γυμνάσια συγκλίνουν ώστε να εξυπηρετήσουν τη σχολική
πράξη του σχολικού έτους 1988-89» (Πράξη 22 του 1987), (δ) «εκτύπωση ή μη του
Task Way English 3 για την Γ΄ Γυμνασίου, από τον Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτικών
Βιβλίων (ΟΕΔΒ)» (material policy).
Επικοινωνιακή Προσέγγιση-Δεύτερη Περίοδος (μέσα της δεκαετίας του ’80 έως τη
σύγχρονη εποχή)
Η υιοθέτηση της επικοινωνιακής προσέγγισης με βασική επιδίωξη: «οι διδακτικοί
στόχοι να αφορούν την ανάπτυξη απαραίτητων κοινωνιογλωσσικών δεξιοτήτων για
να εναρμονίζονται με τους φυσικούς ομιλητές της γλώσσας-στόχου», Dendrnos
(2001, σελ. 11), ήταν το κύριο χαρακτηριστικό των γλωσσοδιδακτικών
προσεγγίσεων την περίοδο αυτή. Η εισαγωγή διδασκαλίας γλωσσών (language as a
resourse), πιλοτικά, στην Α/θμια Εκπ/ση, της Αγγλικής και της Γαλλικής (as a
resource) σε εβδομήντα τρία (73) και πενήντα ένα (51) Δημοτικά σχολεία το σχολικό
έτος 1987/88 και σε 186 και 103 το σχολικό έτος 1988/89, αντίστοιχα, στην Α/θμια
Εκπ/ση (όλες οι Πράξεις Α/θμιας του 1989), είναι κατανοητή, με τις όποιες
ιδεολογικές και πολιτικές τους προεκτάσεις. Σε περιφερειακό και ευρωπαϊκό
επίπεδο, το 1990, η ΟΥΝΕΣΚΟ ζητά στοιχεία για τη διδασκαλία της Αγγλικής και της
Γαλλικής και το Π.Ι., στο πλαίσιο του Lingua Program της ΕΟΚ, αυξάνει το επίπεδο
των προσόντων των εκπαιδευτικών που διδάσκουν γλώσσες (Πράξη 20 Α/θμιας του
1990). Η εισαγωγή της Αγγλικής (language as a resource) ως πρώτης ξένης γλώσσας
και η διδασκαλία μιας δεύτερης ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο (Πράξη 25 Α/θμιας
του 1994), (Π.Δ. 447 του 1993), αναδεικνύει τις ιδεολογικές και πολιτικές
προεκτάσεις τους, στα ιστορικά τους συγκείμενα.
Οι παρεμβάσεις φορέων ή προσώπων στην εφαρμογή της γλωσσικής πολιτικής, δεν
αποτελούν έκπληξη. Έγγραφο του Τμήματος Γαλλικής του Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, από Σύμβουλο του Π.Ι. σχολιάζεται ως εξής: «δεν είναι νοητό ένα
άλλο ίδρυμα να επεμβαίνει σε θέματα εσωτερικού κανονισμού του Π.Ι.». Η
παρέμβαση προσώπου της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολιάζεται από άλλο
Σύμβουλο ω εξής: «η κυρία παρεμβαίνει με προκλητικό ύφος ασύστολα στα
εσωτερικά του Π.Ι. και προσβάλλει όχι μόνο διαδικασίες που έχουν νόμιμα
κατοχυρωθεί αλλά και το κύρος των αποφάσεων του ΥΠΕΠΘ και του Π.Ι.» (Πράξη 32
Αθμιας του 1989). Αρχές της δεκαετίας του ’90 «αιτήματα εισαγωγής και άλλων
ξένων γλωσσών (Ιταλικής Ισπανικής, Ρωσικής)» (language as a right or as a resource)
(Πράξη 4 Α/θμιας του 1993, Πράξη 22 Β/θμιας του 1994) τίθενται στην ατζέντα.
Σχόλιο Συμβούλου του Π.Ι.: «οι σχετικές διαπραγματεύσεις πρέπει πάντοτε να
προσανατολίζονται με στόχο την αμοιβαιότητα και την επίτευξη ανταλλαγμάτων για
την ελληνική πλευρά» (Πράξη 4 Α/θμιας του 1993), είναι δικαιολογημένο.
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Η θετική εισηγητική πρόταση του Π.Ι., το 1994, για: «εισαγωγή της Ιταλικής και
διορισμό εκπαιδευτικών της στις έδρες των νομών» (Πράξη 22 Β/θμιας του 1994),
(language as a right or as a resource) τίθεται στην ατζέντα από τον πανελλήνιο
Σύλλογο Καθηγητών Γαλλικής, που αναφέρει: «οι καθηγητές Γαλλικής από 10ετίας
υπομένουν ποικίλους πειραματισμούς με στόχο τις οργανικές θέσεις του κλάδου
ΠΕ5, που δε διασφαλίζονται αλλά γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης, από
συμφέροντα έξω από τον εκπαιδευτικό κλάδο». Η υποβόσκουσα αντιπαλότητα
μεταξύ συναδέλφων διαφόρων ειδικοτήτων και μάλιστα συναφών, δεν αποτελεί
έκπληξη κατά την άποψη άλλου Συμβούλου του Π.Ι.: «κατανοώ πλήρως την
ανησυχία των συναδέλφων της Γαλλικής αλλά δε νομίζω ότι το ΥΠΕΠΘ κάνει
ενέργειες που αποβαίνουν εις βάρος τους» (Πράξη 30 Β/θμιας του 1995). Την ίδια
περίοδο, έγγραφο του Τμήματος Γερμανικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
ζητά γνωμοδότηση του Π.Ι.: «για την εισαγωγή της Γερμανικής ως επιλεγόμενου
μαθήματος στο Δημοτικό» (language as a resource), με τις όποιες ιδεολογικές και
πολιτικές του προεκτάσεις (Πράξη 12 Α/θμιας του 1995).
Η διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας και όχι μιας άλλης, είναι αναμενόμενο να
προκαλεί ζητήματα για γνωμοδότηση από το Π.Ι. Η πρόταση για διδασκαλία της
Αγγλικής π.χ. ως πρώτης ξένης γλώσσας και μιας άλλης ξένης δεύτερης γλώσσας
(Γαλλικής ή Γερμανικής) (language as a problem, as a right or as a resource) στα
Γυμνάσια, δικαιολογημένα προκαλεί προβληματισμό στο Π.Ι., που σχολιάζει: «όσοι
διδάχθηκαν αγγλικά επί δύο τουλάχιστον χρόνια στο Δημοτικό, θα διδάσκονται στο
Γυμνάσιο την Αγγλική επί δύο ώρες και τη δεύτερη ξένη γλώσσα (Γαλλική ή
Γερμανική) επί τρεις ώρες» (Πράξη 3 Α/θμιας του 1995). ΄Άλλος Σύμβουλος, εύλογα
αναφέρει ότι: «εάν για παράδειγμα κάποιοι μαθητές είχαν διδαχθεί στο Δημοτικό τη
Γαλλική (ως πρώτη ξένη γλώσσα) και στο Γυμνάσιο διδάσκονταν την Αγγλική (ως
πρώτη ξένη γλώσσα) (Πράξη 3 Α/θμιας του 1995), θα δημιουργηθούν προβλήματα.
«Κοινωνικό και παιδαγωγικό ζήτημα, αποτελούσε και αποτελεί το γεγονός ότι
μαθητές 1/θεσίων, 2/θεσίων και 3/θεσίων δημοτικών σχολείων της χώρας μας, δεν
έχουν διδαχτεί καμία ξένη γλώσσα» σχολιάζει, εύλογα, άλλος Σύμβουλος του Π.Ι.
Δεν αποτελεί έκπληξη, η πρόταση άλλου Συμβούλου του Π.Ι. για τη διδασκαλία
δεύτερης ξένης γλώσσας, στην Α΄ Λυκείου. Η αιτιολογία του φαντάζει εύλογη και
εναρμονισμένη, στο πλαίσιο της χρονικής ιστορικής της συγκυρίας, με την ένταξη
δηλαδή της Ελλάδας, στον υπερεθνικό σχηματισμό της Ε.Ε.: «η λευκή βίβλος για τη
διδασκαλία και τη μάθηση αναφέρει γνώση τριών (και όχι δυο) κοινοτικών
γλωσσών» (Πράξη 2 Β/θμιας του 1996).
Η πρόταση για γνωμοδότηση του Π.Ι. ίδρυσης δίγλωσσων σχολείων στην Ελλάδα
(Πράξη 12 Β/θμιας του 1996) και οι απόψεις Συμβούλων του Π.Ι. που ο ένας θεωρεί:
«παρακινδυνευμένη την εισαγωγή δίγλωσσων σχολείων στην Ελλάδα, γιατί δεν
υπάρχει θωράκιση της εθνικής μας γλώσσας και της πολιτισμικής μας ταυτότητας»,
κι ο άλλος ότι: «το θέμα είναι καθαρά πολιτικό», κι από ένας τρίτος πως:
«καθίσταται δε και επικίνδυνο για μικρές χώρες, όπως η Ελλάδα, με αμιγείς εθνικές,
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γλωσσικές, πολιτισμικές και ιστορικές καταβολές» (Πράξη 12 Β/θμιας του 1996),
είναι δικαιολογημένες και αναμενόμενες για την εποχή εκείνη.
Την περίοδο αυτή είναι εμφανής η προσπάθεια της Γερμανίας για πολιτι(σμι)κή
ηγεμονία, μέσω της διεθνοποίησης της γλώσσας της. Από τη Μόνιμη Μεικτή
Επιτροπή Ελλάδας-Γερμανίας, μεταφέρεται στο Π.Ι., ότι η γερμανική πλευρά «παρά
τη θεαματική αύξηση διδασκαλίας της Γερμανικής, οι Γερμανοί εξακολουθούν να
κάνουν συγκρίσεις με την Αγγλική και τη Γαλλική» και ζητά: (α) Τοποθέτηση
Γερμανού Συμβούλου στο ΥΠΕΠΘ, (β) Κένωση θέσης καθηγητή άλλης ξένης γλώσσας
(Αγγλικής, Γαλλικής), να πληρώνεται από καθηγητή της Γερμανικής, (γ) Ενημέρωση
των σχολείων και των Διευθύνσεων Β/θμιας Εκπ/σης από το Γερμανό Σύμβουλο
(Πράξη 16 Β/θμιας του 1997). Ορθές, εκπαιδευτικά και πολιτι(σμι)κά, κατανοούνται
οι εισηγήσεις του Π.Ι.: (α) Για τοποθέτηση Έλληνα Συμβούλου για αποκλεισμό
διορισμού Γερμανού Συμβούλου, (β) Η πλήρωση κενών θέσεων άλλων ξένων
γλωσσών, με καθηγητές Γερμανικής, είναι πολύ απαιτητική, (γ) Η ελληνική πλευρά
δεν δέχτηκε πρωτοβουλία ενημέρωσης των γονέων και των Διευθυντών των
σχολείων, από Γερμανούς Συμβούλους. Ορθή εκλαμβάνεται, άποψη άλλου
Συμβούλου του Π.Ι, που αναφέρει: «μήπως η Γερμανία θα πρέπει να μάς πληρώσει
τις αποζημιώσεις, που μάς χρωστάει να τις χρησιμοποιήσουμε για τη διδασκαλία της
Γερμανικής, σε όλα μας τα σχολεία;». Την ίδια περίοδο, η πρόταση διδασκαλίας της
Αγγλικής στην Γ΄ τάξη του Δημοτικού που «θα έχει επιπλέον και την ευεργετική
εργασιακή ρύθμιση των εκπαιδευτικών Αγγλικής, για συμπλήρωση του διδακτικού
τους ωραρίου» (Πράξη 10 Α/θμιας του 1997), θεωρείται αναμενόμενη.
Την περίοδο αυτή, αιτήματα εισαγωγής σλαβικών γλωσσών (Ρωσικής, Πολωνικής ή
Βουλγαρικής) στην Α/θμια και στη Β/θμια Εκπ/ση, ορθώς μάλλον, από Σύμβουλο
του Π.Ι. σχολιάζονται ως εξής: «το θέμα άπτεται της γενικότερης πολιτικής της
χώρας μας για τις ξένες γλώσσες, αλλά και της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και του Συμβουλίου της Ευρώπης». Σχόλιο άλλου Συμβούλου, δικαιολογημένα
μάλλον, επικαλούμενος τα συγχρονικά διαπιστώσιμα γνωστικά-πολιτισμικά
στοιχεία, μεταξύ των ανωτέρω χωρών και της χώρας μας, αναφέρει: «μια τέτοια
κίνηση εντάσσεται και στο πλαίσιο της διαβαλκανικής μας πολιτικής. Ας μην ξεχνάμε
ότι είναι και ομόθρησκοί μας» (Πράξη 20 Β/θμιας του 1997). Η εισαγωγή
διδασκαλίας και άλλων ξένων γλωσσών (language as a resource) (Ιταλικής,
Ισπανικής, Αραβικής) και η άποψη Συμβούλου του Π.Ι. ότι: «οι σχετικές
διαπραγματεύσεις πρέπει πάντοτε να προσανατολίζονται με στόχο την
αμοιβαιότητα και την επίτευξη ανταλλαγμάτων για την ελληνική πλευρά» θεωρείται
εύλογη. Δικαιολογημένη, μάλλον, θεωρείται άποψη άλλου Συμβούλου που
σχολιάζει: «όταν στο μέλλον καταστεί δυνατή η εφαρμογή του Ολοήμερου Σχολείου
και ανανεωθεί η πολιτική διδασκαλίας και εκμάθησης ξένων γλωσσών, τότε
αιτήματα παρόμοια με αυτό θα είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν» (Πράξη 20
Β/θμιας του 1997).
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Η σύνταξη νέων προγραμμάτων σπουδών (curriculum policy), Pennycook (2006) και
διδακτικού υλικού (material policy), είναι αναμενόμενο να επηρεάζεται από τη
διεθνή και την ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Σύμβουλοι του Π.Ι. αναδεικνύουν τις
παιδαγωγικές και οικονομικές προεκτάσεις της γλωσσικής πολιτικής, με τα σχόλιά
τους: (α) «η ομάδα ολοκλήρωσε το έργο της σύμφωνα με τα νέα δεδομένα και τις
σύγχρονες τάσεις της διδακτικής των ξένων γλωσσών, όπως αυτές εμφανίζονται στο
διεθνή χώρο και ιδιαίτερα στο Συμβούλιο της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης» (Πράξη 8 Β/θμιας του 2000), (β) «για λόγους παιδαγωγικούς,
εκπαιδευτικούς και οργανωτικούς το Π.Ι. δεν εισηγήθηκε τη λύση της συγγραφής,
αλλά αγορά πνευματικών δικαιωμάτων από το ΥΠΕΠΘ, ύστερα από μειοδοτικό
διαγωνισμό με ελάχιστο αριθμό τριών σειρών για κάθε γλώσσα», (γ) «λόγω του
υψηλού κόστους αγοράς των ξενόγλωσσων βιβλίων από το ελεύθερο εμπόριο,
υπαγορεύεται συγγραφή βιβλίων από συγγραφικές ομάδες» (Πράξη 23 Β/θμιας του
2000).
Την ίδια περίοδο, οι εισηγήσεις της Ισπανίας και της Αλβανίας για διδασκαλία της
Ισπανικής και της Αλβανικής, στη δημόσια εκπαίδευση είναι κατανοητές με τις
ιδεολογικές και πολιτικές τους προεκτάσεις, Ricento (2006) (Πράξη 4 και 24 Β/θμιας
του 2000). Μετά την υπογραφή Σύμβασης στη Μαδρίτη, για Μορφωτική και
Πολιτιστική Συνεργασία Ελλάδας-Ισπανίας 1999-2002, το Μορφωτικό Τμήμα της
Ισπανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, προτείνει: «διδασκαλία της ισπανικής γλώσσας
και του ισπανικού πολιτισμού στη Δευτεροβάθμια Εκπ/ση, με προσωπικό και
εποπτικά μέσα από το ισπανικό κράτος». Το Τμήμα ομόφωνα: «ενέκρινε την
εισαγωγή της διδασκαλίας της ισπανικής γλώσσας στη Β/θμια εκπ/ση, ως δεύτερη ή
τρίτη γλώσσα, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των μαθητών και εφόσον εξασφαλίζεται
το αναγκαίο εκπαιδευτικό προσωπικό». Το 2000, η Αλβανία (Μορφωτικό
Πρόγραμμα Ελλάδας-Αλβανίας) ζητά: «διδασκαλία της Αλβανικής σε παιδιά
Αλβανών που ζουν στην Ελλάδα, με αρμοδιότητα της αλβανικής πλευράς (σχολεία,
προγράμματα, βιβλία)» (language as a problem, as a right). Το Π.Ι. , σωστά μάλλον,
γνωμοδοτεί ότι: «αποτελεί παρέμβαση σε θέματα αρμοδιότητας του ελληνικού
Υπουργείου Παιδείας και ότι έμμεσα, θέτει ζήτημα αλβανικής μειονότητας σε
περιοχές που κατοικούνται από πολυάριθμους Αλβανούς» (Πράξη 24 του 2000) και
εισηγείται αρνητικά, πιθανόν και από τις υποβόσκουσες ελληνοαλβανικές
διαχρονικές συγχρονικές διαφορές μεταξύ των δύο χωρών.
Στα τέλη της περιόδου αυτής, η Ελλάδα ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του
Συμβουλίου της Ευρώπης, παρουσιάζει μια σειρά από συναφείς πρακτικές με αυτές
των υπολοίπων κρατών μελών: (α) Το 2002, παρουσιάζει το ελληνικό portfolio
γλωσσών (Πράξη 2 Β/θμιας του 2002), (β) Διεξάγει, το 2003, τις πρώτες εξετάσεις
κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας στην Ιταλική και στη Γερμανική (Πράξη 3
Β/θμιας του 2003), (γ) Βασισμένη στο «the Council of Europe, Common European
Framework of Reference–CEF» και στο «the Association of Language Testers in
Europe–ALTE», δημοσιεύει το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών
-901-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων

των ξένων γλωσσών (Πράξη 3 Β/θμιας του 2003), (δ) Διοργανώνει συνέδριο για τις
ξένες γλώσσες και εισάγει τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών, επίσημα, στην
υποχρεωτική εκπαίδευση (Πράξη 22 Α/θμιας του 2004). Την περίοδο αυτή και από
«καιρού εις καιρό», όπως είναι αναμενόμενο, το Π.Ι. συγκροτεί επιτροπές κρίσης
βοηθημάτων ξένων γλωσσών για το Γυμνάσιο και το Λύκειο (2004-2005) (Πράξη 30
Β/θμιας του 2004), καταγεγραμμένες στις εισηγητικές εκθέσεις.
Διαθεματική-Διαπολιτισμική Προσέγγιση-Διαφοροποιημένη Παιδαγωγική - Τρίτη
περίοδος (αρχές του 21ου αιώνα έως σήμερα)
Η υιοθέτηση της διαθεματικής-διαπολιτισμικής προσέγγισης που επιδιώκει «την
εκμάθηση της ξένης γλώσσας ως πολιτισμικό προϊόν που διαφέρει αλλά δεν είναι
ανώτερο ή κατώτερο κάποιου άλλου», Dendrinos (2001, σελ 13) και της
διαφοροποιημένης παιδαγωγικής για ανάδειξη των ικανοτήτων ενός εκάστου
μαθητή/τριας, είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των γλωσσοδιδακτικών μεθόδων στη
διδακτική των ξένων γλωσσών, την τρίτη περίοδο. Η έρευνα, όπως έχει ήδη
αναφερθεί, είχε πρόσβαση στις εισηγητικές εκθέσεις του Π.Ι., μέχρι και το έτος
2005. Η έρευνα, από το 2005 ως και σήμερα, από την ελληνική και τη διεθνή
βιβλιογραφία αναδεικνύει και αναλύει, συγχρονικά ζητήματα της γλωσσικής
πολιτικής. Η Γαλανοπούλου, το έτος 2000, σε πρότασή της, για χάραξη εθνικής
γλωσσικής πολιτικής, Τοκατλίδου (2002), προτείνει τη διδασκαλία των ακόλουθων
γλωσσών (language as a right or as a resource): (α) Γλώσσες συναλλαγής με άλλους
λαούς [Γλώσσες Δυτικών Χωρών: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά], (β) Άλλες γλώσσες
π.χ. Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (θέση της Ελλάδας στα Βαλκάνια), (γ)
Γλώσσες πληθυσμών με ειδικές ανάγκες (παλιννοστούντες, μετανάστες),
μετακινούμενοι πληθυσμοί (π.χ. Τσιγγάνοι, μουσουλμάνοι Θράκης), (δ) Η Ελληνική
ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα, Τριπολιτάκης (2001, 2003).
Στο πλαίσιο αξιολόγησης της γλωσσικής πολιτικής (evaluation policy), Σύμβουλος
Αγγλικής του Π.Ι, σχολιάζει τα παρακάτω συγχρονικά ζητήματα της γλωσσικής
πολιτικής: (α) «Τα Αγγλικά στο Δημοτικό», (β) «Οι Ξένες Γλώσσες στο Γυμνάσιο», (γ)
«Κρατική Πιστοποίηση Γλωσσομάθειας», (δ) «Η Ευρωπαϊκή Πολιτική στη
Διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών (Συμβούλιο της Ευρώπης)», (ε) «Κοινό Ευρωπαϊκό
Πλαίσιο Αναφοράς (Common European Framework of Languages-CEF)», (στ) «Ο
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Εξετάσεων Ευρωπαϊκών Γλωσσών (ALTE)», (ζ)
«Αναντιστοιχία Επιπέδων Γλωσσομάθειας στην Αγγλική Γλώσσα» (Πράξη 3 Β/θμιας
του 2003). Σε άλλη Πράξη (Πράξη 28 Β/θμιας του 2003) σχολιάζοντα τα ακόλουθα
συγχρονικά ζητήματα: (α) «Η πιλοτική εφαρμογή διδασκαλίας της ιταλικής γλώσσας
στο Γυμνάσιο, με αξιοποίηση του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών και των
εγχειριδίων της Ιταλικής Σχολής Αθηνών στο Γυμνάσιο, έως ότου εκπονηθεί
Διαθεματικό Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της Ιταλικής, που εισηγήθηκε το Π.Ι.,
στο Υπουργείο Παιδείας, το 2003» (Πράξη 14 Β/θμιας του 2003), (β) «Το αίτημα της
Τουρκίας για εισαγωγή της Τουρκικής, πιλοτικά, ως παράλληλης ξένης γλώσσας σε
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ορισμένα γυμνάσια της χώρας, καθώς και ανάθεση συγγραφής βιβλίων της
Τουρκικής για το Γυμνάσιο από Έλληνες με μητρική γλώσσα την Τουρκική».
Η πολυπλοκότητα του ζήτηματος του διδακτικού υλικού (material policy),
αναδεικνύεται από τους παρακάτω τίτλους Πράξεων του Π.Ι., της περιόδου αυτής:
(α) «Αναγκαιότητα συγγραφής δύο διδακτικών σειρών για το μάθημα της Αγγλικής»
(Πράξη 3 Β/θμιας του 2003), (β) «Έγκριση πρακτικών επιτροπών κρίσης ελευθέρων
βοηθημάτων ξένων γλωσσών για το Γυμνάσιο και το Ενιαίο Λύκειο για το σχολικό
έτος 2003-2004», (γ) «Ανάθεση συγγραφής βιβλίων τουρκικής γλώσσας για το
Γυμνάσιο» (Πράξη 2 Β/θμιας του 2004), (δ) «΄Ενταξη φιλολόγου και σκιτσογράφου
για το διδακτικό υλικό Δ΄και Ε΄Δημοτικού για την Αγγλική» (Πράξη 21 Α/θμιας του
2004), (ε) «Επί του από 1-3-2005 εγγράφου της Ένωσης Ελλήνων Εκδοτών
Ξενόγλωσσων Εκπαιδευτικών Βιβλίων» (Πράξη 10 Α/θμιας του 2005), (στ) «Κριτήρια
επιλογής διδακτικών βιβλίων και προαιρετικών βοηθημάτων για τη διδασκαλία της
Γαλλικής και της Γερμανικής στην Ε΄και Στ΄Δημοτικού και συγκρότηση Επιτροπών
Κρίσης διδακτικών βιβλίων και προαιρετικών βοηθημάτων για τα ως άνω
μαθήματα, για το σχολικό έτος 2005-2006» (Πράξη 20 Α/θμιας του 2005).
Συγχρονικό ζήτημα, αναμφισβήτητα, αποτελεί η διεθνοποίηση της Αγγλικής
Pennycook (2006), Graddol (2006). Ο Graddol (2006) εξηγεί: «Ο ηγεμονικός της
ρόλος, είναι απόρροια της Αγγλικής αποικιοκρατίας και του ρόλου των Ηνωμένων
Πολιτειών, τόσο παλαιότερα όσο και τώρα, ενδυναμώνοντας τη θέση της ως
διεθνούς γλώσσας συναλλαγών (πολιτικά, οικονομικά, επιστημονικά και
πολιτισμικά), καθώς επίσης και της εξάπλωσή της μέσω των τηλεπικοινωνιών, της
ασύρματης τηλεόρασης και του ιντερνέτ». Η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι αναμενόμενο
να επηρεάζει τις εθνικές γλωσσικές πολιτικές και αυτήν την περίοδο. Το Εθνικό
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Elp.enl.uoa.gr/diamorfwsh-3enoglwsshsekpaideytikis-politikis.html), με τίτλο «Εθνική Ξενόγλωσση Εκπαιδευτική Πολιτική»,
αναφέρει τα παρακάτω συγχρονικά ζητήματα: (α) «το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών
των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ) επιδιώκει να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την προώθηση της
πολυγλωσσίας (2014-2020)», (β) «το ΕΠΣ-ΞΓ να προσβλέπει στην προστασία της
γλωσσικής πολυμορφίας και στην προώθηση της γλωσσομάθειας, με σεβασμό σε
όλες τις γλώσσες της Ευρώπης», (γ) «Το ΕΠΣ-ΞΓ είχε-έχει στόχο να υπηρετεί όλες τις
ξένες γλώσσες που προσφέρονται στο σχολείο και όλες τις γλώσσες που θα
προσφερθούν στο μέλλον, έτσι ώστε να μην υπάρχει ανάγκη να αλλάζει κάθε λίγα
χρόνια», (δ) «Εύλογα, τα επίπεδα γλωσσομάθειας συνδέονται με το Κρατικό
Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, ώστε ο κάθε πολίτης να είναι σε θέση να λειτουργεί
ως διαπολιτισμικός και διαγλωσσικός διαμεσολαβητής, για διευκόλυνση της
επικοινωνίας μεταξύ ατόμων από διαφορετικές κοινωνικές ή πολιτισμικές ομάδες».
Συγχρονικά ζητήματα, Tripolitakis (2004), Fishman (2006), με τις όποιες ιδεολογικές
και πολιτικές τους προεκτάσεις, που συμπεριλαμβάνονται σε Υπόμνημα ένωσης
καθηγητών Αγγλικής (Νομού Καρδίτσας, 2015), είναι τα παρακάτω: (α) «Διεύρυνση
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του θεσμού των δημοτικών διευρυμένου ωραρίου, όπου έχει ενισχυθεί η
διδασκαλία της Αγγλικής (σε μικρότερα από άποψη αριθμού μαθητών τμήματα)
(personnel policy)», (β) «Αύξηση των ωρών διδασκαλίας (3-4 ώρες) της Αγγλικής σε
όλες τις τάξεις του γυμνασίου και στην Α΄ και Β΄ Λυκείου, καθώς και την ένταξη της
διδασκαλίας της Αγγλικής στη Γ΄ λυκείου για τις εξετάσεις του ειδικού μαθήματος
(personnel policy)», (γ) «Εναρμόνιση προγράμματος μουσικών λυκείων (1 ώρα την
εβδομάδα στα άλλα είναι 2 ώρες) (curriculum policy, personnel policy)», (δ)
«Υιοθέτηση μικρότερου αριθμού μαθητών ανά τμήμα στο μάθημα των ξένων
γλωσσών. Εφαρμογή και επέκταση του μέτρου των επιπέδων στο Λύκειο», (ε)
«Επανέκδοση/βελτίωση διδακτικών βιβλίων Αγγλικής για την Π/θμια και Δ/θμια
Εκπαίδευση, καθώς και συγγραφή βιβλίων για το λύκειο και αντικατάσταση των
βιβλίων ΕΠΑΛ, επειδή δεν καλύπτουν τις σύγχρονες διδακτικές ανάγκες και δεν
προετοιμάζουν τους μαθητές για το ΚΠΓ», (στ) «Είναι εξαιρετικά σημαντικό να
συνδεθεί η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας σε όλες τις βαθμίδες του δημόσιου
σχολείου (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια) με την απόκτηση του ΚΠΓ», (ζ) «Βλέπουμε
θετικά την εξαγγελία του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ αναφορικά με την κατάργηση του δικαιώματος
απόκτησης διδακτικής επάρκειας στους κατόχους πτυχίων επιπέδου Γ2».
Η διεθνής βιβλιογραφία, Cummins, Danesi (1990), Fishman (2006), αναδεικνύει ότι
οι εθνικές γλωσσικές πολιτικές, επηρεάζονται και από τον αριθμό των εθνικοτήτων
στις χώρες υποδοχής. Στη χώρα μας (πίνακας 1), σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική
Υπηρεσία (2001), ο αύξων αριθμός, από τον πολυπληθέστερο στο μικρότερο αριθμό
γεννήσεων κάποιων εθνικοτήτων, έχει ως εξής: 1. Αλβανία, 2 Βουλγαρία, 3.
Γεωργία, 4. Ρουμανία, 5. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 6. Ρωσία, 7. Κύπρος, 8.
Ουκρανία, 9. Γερμανία, 10.Πολωνία.
Πίνακας 1: Πολυπληθέστερος Αριθμός Γεννήσεων ανά Εθνικότητα στην Ελλάδα
(2001)

Πιθανά ερωτήματα που μπορεί να προκύψουν από τα ανωτέρω, ίσως είναι τα
ακόλουθα: (α) Θα εισαχθεί η διδασκαλία μιας από τις γλώσσες των ανωτέρω
εθνικοτήτων, στη δημόσια εκπαίδευση στη χώρα μας; Αν ναι, ποια; Με ποια
κριτήρια; Πότε; Πού; (σε ποιους νομούς-περιοχές;) Πώς; (β) Θα γίνουν διακρατικές
συμφωνίες, για ρύθμιση των βασικών θεματικών αξόνων της γλωσσικής πολιτικής,
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μεταξύ της χώρας υποδοχής και των χωρών αποστολής; Ποια Υπουργεία θα
εμπλακούν; κλ.π.
Η χρήση των διαφόρων γλωσσών στον διεθνή ιστό, παγκοσμίως και από «καιρού εις
καιρό», συνεχώς μεταβάλλεται και είναι αναμενόμενο. Όπως το Internet World
Stats δείχνει (πίνακας 2), 2.802.748.934 χρήστες χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο στις
31 Δεκεμβρίου 2013.
Πίνακας 2: Οι Δέκα Πρώτες Γλώσσες στο Ιντερνέτ (31/12/2013-εκατομμύρια
χρηστών)

Από τους χρήστες αυτούς, 800.6 εκατομμύρια χρησιμοποίησαν την Αγγλική
(πρώτη), 649.4 εκατομμύρια την Κινέζικη (δεύτερη), 222.4 εκατομμύρια την
Ισπανική (Τρίτη), 135.6 εκατομμύρια την Αραβική (τέταρτη), 121.8 εκατομμύρια την
Πορτογαλική (πέμπτη), 109.6 εκατομμύρια την Ιαπωνική (έκτη), 87.5 εκατομμύρια
τη Ρωσική (έβδομη), 81.1 εκατομμύρια τη Γερμανική (όγδοη), 78.9 εκατομμύρια τη
Γαλλική (ένατη) 75.5 εκατομμύρια τη Μαλαισιανή (δέκατη).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, στο πλαίσιο του γενικού σκοπού της
έρευνας και των στόχων της, αβίαστα μπορούμε να καταλήξουμε στα παρακάτω
συμπεράσματα. Είναι φανερό, ότι στο πλαίσιο ενός άρθρου είναι δύσκολο να γίνει
λεπτομερής παρουσίαση των κοινωνικοοικονομικών παραγόντων και των
ιδεολογικών και πολιτικών τους προεκτάσεων για τη διδακτική των ξένων γλωσσών
στη χώρα μας, για ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.
• Αναδεικνύεται, ότι η Ελλάδα είχε και έχει σχεδιάσει, εφαρμόσει και
αξιολογήσει την εκπαιδευτική γλωσσική πολιτική στη δημόσια εκπαίδευση,
σε πολύ καλό επίπεδο.
• Φάνηκε η διαχρονική εξέλιξη της γλωσσικής πολιτικής και πόσο είναι
επηρεασμένη από το ευρωπαϊκό και το διεθνές επίπεδο.
• Αναλύθηκαν και ερμηνεύτηκαν, κριτικά, οι διαδικασίες εξέλιξης της
γλωσσικής πολιτικής (δηλαδή από ποιον, πότε, πώς, πού, γιατί κλ.π).

-905-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων

•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

Αναδείχθηκαν πολύπλοκα κοινωνικοοικονομικά ζητήματα και πώς στη
συνέχεια σχεδιάστηκε, εφαρμόστηκε και αξιολογήθηκε η γλωσσική πολιτική.
Αναδύθηκαν ιδεολογικές και πολιτικές προεκτάσεις, στα συγκεκριμένα
ιστορικά τους συγκείμενα, κατά την εφαρμογή της γλωσσικής πολιτικής.
Διαπιστώθηκε, ότι στο διδακτικό υλικό, αναπαράγεται ο πολιτισμικά
προσδιορισμένος παιδαγωγικός λόγος, δυτικών κυρίως χωρών.
Επισημαίνεται, ότι κύριος σκοπός των δυτικών χωρών, ήταν η διεθνοποίησή
τους μέσω της γλώσσας τους και η οικονομική και πολιτι(σμι)κή ηγεμονία
τους, συμβάλλοντας στη γλωσσική ανισότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Εμφανής υπήρξε η εξασφάλιση του εξουσιαστικού ρόλου των «ισχυρών»
γλωσσών και η προώθηση της πολιτι(σμι)κής και γλωσσικής πολυμορφίας
τους, σε αντίθεση με τις «ασθενείς» γλώσσες.
Αναδεικνύεται η προστιθέμενη αξία της παρούσας έρευνας, γιατί με
πρωτογενή ερευνητικά δεδομένα, αναδεικνύει μέρος της εφαρμογής της
γλωσσικής πολιτικής.
Αναδύεται η συνεισφορά της παρούσας έρευνας, στους εμπλεκόμενους στη
γλωσσική πολιτική, για μελλοντικές έρευνες.
Αναδύονται πιθανά ερωτήματα σχετικά με τη διδασκαλία γλωσσών
μεταναστών, στη δημόσια εκπαίδευση στην Ελλάδα.
Αναδεικνύεται η ανάγκη διατήρησης της πολιτι(σμι)κής και γλωσσικής
πολυμορφίας στην πολυγλωσσική και πολυπολιτι(σμι)κή Ευρωπαϊκή Ένωση.
Επισημαίνεται ότι οι εθνικές γλωσσικές πολιτικές, θα συνεχίσουν και είναι
αναμενόμενο,
να
επηρεάζονται
από
πολύπλοκα-πολυδιάστατα
κοινωνικοοικονομικά ζητήματα, με τις ιδεολογικές και τις πολιτι(σμι)κές τους
προεκτάσεις.
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Σιμιτζή-Δέλλα Ελευθερία, 474
Σιομπότη Μαρία, 314
Σπανός Εμμ. Αντώνης, 762
Σπηλιωτοπούλου Κωνσταντίνα, 325
Σταθούλια Παναγιώτα, 38
Στεφανίδης Βασίλειος, 439
Στεφανόπουλος Σωτήρης, 549
Τακαρίδης Στέλιος, 597
Τερζοπούλου Αγάπη, 198
Τζουμάκα Αλεξάνδρα, 597
Τονοζλή Πασχαλίνα, 842
Τριπολιτάκης Μ. Κωσταντίνος, 892
Τσαμπάζη Παναγιώτα, 38
Τσέλιου Χριστίνα, 842
Τσιαπλές Νικόλαος, 802
Τσιμπλιαράκης Ευστάθιος, 766
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Τσίνας Ευάγγελος, 780
Τσιόπας Ιωάννης, 335
Τσιπούρας Στυλιανός, 569
Τσουρής Νίκος, 483
Τσούση Ελένη –Ξένη, 791
Τυριακίδου Πολυνίκη, 802
Υφαντή Μοσχάνθη, 791
Φιλίππου Φίλιππος, 126
Φιλιππουπολίτου Ειρήνη, 420
Φώτη Παρασκευή, 810
Χαβιάρας Κ. Νίκος, 344
Χαϊδεμένου Ελένη, 821
Χαντζή Σταυρούλα, 830
Χατζηλίας Χρήστος, 842
Χατζηνικολάου Σοφία, 352
Χουρίδου Πολυξένη, 363
Χρυσάφη Βαρβάρα, 853
Ψαράς Χαράλαμπος, 295
Ψαράς Χαράλαμπος, 370
Koρέτση Ελένη, 420
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