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Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή του παρόντος έργου στο σύνολό του ή
τμημάτων του με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και η μετάφραση ή εκμετάλλευσή του με
οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγής έργου λόγου με τον Ν. 100/1975, χωρίς την άδεια
του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Επίσης απαγορεύεται η αναπαραγωγή της
στοιχειοθεσίας, της σελιδοποίησης, του εξωφύλλου και γενικότερα της όλης αισθητικής
του βιβλίου με φωτοτυπίες, ηλεκτρονικές ή οποιεσδήποτε άλλες μεθόδους, σύμφωνα με
το άρθρο 51 του Ν. 2121/1993, χωρίς την προαναφερόμενη άδεια.
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H Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής για πρώτη φορά εκδίδει τα
πρακτικά επιστημονικού συνεδρίου, που η ίδια διοργάνωσε. Τα πρακτικά αυτά
παρουσιάζουν τη σύγχρονη και διεθνή βιβλιογραφία στα γνωστικά πεδία του
Επαγγελματικού Προσανατολισμού, της Συμβουλευτικής και του Πολιτισμού.
Ευελπιστούμε να μελετηθούν από τους/τις εκπαιδευτικούς και να συμβάλλουν στη
βελτίωση του εκπαιδευτικού τους έργου.
Δρ. Ξενοφών Βαμβακερός
Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής

Η Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π.)
επιδιώκοντας την ανάπτυξη του θεσμού Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, εκτός
των άλλων και ιδιαίτερα, στους χώρους της εκπαίδευσης ώστε οι μαθητές/-τριες να
αναπτύσσουν δεξιότητες και να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις ενός μεταβαλλόμενου
οικονομικού, κοινωνικού, πολιτισμικού, οικολογικού, επαγγελματικού και εκπαιδευτικού
περιβάλλοντος, συγχαίρει κάθε πρωτοβουλία που συνεισφέρει στον τομέα, και
ευχαρίστως συμμετέχει στην υλοποίησή της.
Έτσι, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση σήμερα, να χαιρετήσει την έκδοση των
Πρακτικών του Συνεδρίου που η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής
Αττικής με την συμμετοχή της ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π. διοργάνωσε, να ευχαριστήσει τους
συμμετέχοντες ομιλητές για την συμβολή τους στην επιστημονική βιβλιογραφία που
αφορά στα γνωστικά πεδία του Επαγγελματικού Προσανατολισμού, της Συμβουλευτικής
και της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας.
Ράνυ Χ. Καλούρη
Καθηγήτρια Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε
Πρόεδρος ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π.
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Ανθή Αγγελάκη*, Ειρήνη Βογιατζάκη**
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΜΕ
ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός των παιδιών με ειδικές ανάγκες στοχεύει
στην εξέλιξη των προσωπικοτήτων τους και στη στήριξή τους, ώστε να επιτευχθεί η
κοινωνική και οικονομική αυτονομία τους. Η δυνατότητα να βρουν και να διατηρήσουν
το επάγγελμά τους είναι πολύ σημαντική για την αυτοπεποίθησή τους αλλά και για τον
σεβασμό του περίγυρού τους. Προκειμένου τα άτομα με ειδικές ανάγκες να ενταχθούν
στην κοινωνία, χρειάζεται η λειτουργική τους ανάπτυξη, η εκπαιδευτική κατάρτιση, ο
επαγγελματικός προσανατολισμός και η επαγγελματική τους αποκατάσταση.
Προκειμένου ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός στην ειδική αγωγή να είναι
αποδοτικός και ωφέλιμος, θα πρέπει το πλαίσιο λειτουργίας του να προσαρμόζεται στις
ιδιαιτερότητες των μαθητών αυτών.
Λέξεις-κλειδιά: σχολικός
ιδιαιτερότητες, κατάρτιση.

επαγγελματικός

προσανατολισμός,

ειδικές

ανάγκες,

ESTABLISHMENT OF VOCATIONAL TRAINING CENTERS WITH THE
INTEGRATION OF NEW TECHNOLOGIES IN AN INNOVATIVE CONTEXT
FOCUSING ON THE SKILLS OF SPECIAL EDUCATION STUDENTS
School professional orientation of special needs children aims at the development of their
personalities and their support in order to achieve their social and financial autonomy.
The prospect of finding and maintaining their job is very important for their confidence
but also for the respect of their surroundings. For the people with special needs to be
integrated in the society what is needed is their functional development, educational
training, professional orientation and occupational rehabilitation. For school professional
orientation in special education to be effective and beneficial, its operation framework
needs to be adapted to the particularities of these students.
Key words: School professional orientation, special needs, particularities, training.
Εισαγωγή
Είναι ευρέως αποδεκτό ότι στον συνολικό πληθυσμό, ένα μεγάλο ποσοστό αποτελεί
άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα που έπρεπε να έχουν από παλιά αλλά που ευτυχώς
έχουν στις μέρες μας ίσα δικαιώματα και συνεπώς είναι αυτονόητο ότι τα άτομα αυτά θα
διεκδικήσουν θέσεις στην αγορά εργασίας. Το ποσοστό των ατόμων με αναπηρία
διεθνώς υπολογίζεται σε 12% από τον συνολικό πληθυσμό και για την Ευρώπη ανάμεσα
* Η Α.Α. είναι εκπαιδευτικός ΠΕ70, υποδιευθύντρια του 17ου Δ.Σ. Νίκαιας, MSc. Επικοινωνία: Π. Ράλλη
184, 18454 Νίκαια, Πειραιάς, 6944906199, pant.pant69@gmail.com
** Η Ε.Β. είναι αναπληρώτρια εκπαιδευτικός ΠΕ87.02 και Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων. Επικοινωνία:
Κρουσώνας, Ηράκλειο-Κρήτης, 70001, 6937178794, vogiatzakirena@yahoo.gr
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σε 9,3% και 15,2% κατά την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα (Κυριαζοπούλου, 2003). Οι
δυσκολίες των ατόμων αυτών αφορούν τόσο την ενσωμάτωσή τους στο κοινωνικό
σύνολο όσο και την εκπαίδευση και επαγγελματική τους αποκατάσταση (Πετράκος,
2005). Για να μπορέσουν λοιπόν να διεκδικήσουν, όπως όλοι μας, όσα δικαιούνται και
χρειάζονται, πρέπει η πολιτεία να φροντίσει πρώτιστα να εκπαιδευτούν κατάλληλα και
να αποκτήσουν τις δεξιότητες εκείνες που μπορούν να τους επιτρέψουν όχι μόνο να
βρουν εργασία που θα του εξασφαλίσει μια αξιοπρεπή διαβίωση αλλά και να τη
διατηρήσουν.
Κάθε άτομο καλείται από μικρή ηλικία να επιλέξει το επάγγελμα που θα
ακολουθήσει (Ξηρομερίτη & Μακρής, 2000). Ιδανικά, το επάγγελμα που θα επιλέξει, θα
πρέπει να εναρμονίζεται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, δηλαδή τις δυνατότητες και
ικανότητες, τον χαρακτήρα και την προσωπικότητα καθώς επίσης και με επαγγελματικά
στοιχεία όπως μισθό, εργασιακό περιβάλλον, ώστε να υπάρχει επιτυχία και εξέλιξη
(Kazuyuki & Kuolin, 2006). Η σπουδαιότητα του σχολικού επαγγελματικού
προσανατολισμού γίνεται ακόμη μεγαλύτερη στην περίπτωση ατόμων με ειδικές
ανάγκες. Για το άτομο με ειδικές ανάγκες η επιλογή επαγγέλματος με σωστό τρόπο θα
οδηγήσει στη δυνατότητά του να εργαστεί όπως ο υπόλοιπος πληθυσμός και συνεπώς θα
βοηθηθεί στην ενσωμάτωση και στην καλύτερη αντιμετώπιση από το κοινωνικό σύνολο.
Το ίδιο το άτομο με ειδικές ανάγκες θα μπορεί να νιώθει ασφαλές αλλά και
ευχαριστημένο προσωπικά και συναισθηματικά (Σιδηροπούλου-Δημάκου, 1993).
Προκειμένου τα άτομα με ειδικές ανάγκες να ενταχθούν στην κοινωνία, χρειάζεται η
λειτουργική τους ανάπτυξη, η εκπαιδευτική κατάρτιση, ο επαγγελματικός
προσανατολισμός και η επαγγελματική τους αποκατάσταση.
Η σημασία του επαγγελματικού προσανατολισμού
Μελέτες έχουν καταλήξει ότι η εργασία στα άτομα με ειδικές ανάγκες εκτός από την
οικονομική ενίσχυση τους προσφέρει αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση και πολλές άλλες
ηθικές απολαβές. Ωστόσο, αν και τα πλεονεκτήματα φαίνονται πολλά και σημαντικά, τα
άτομα με ειδικές ανάγκες εξακολουθούν όχι μόνο να έχουν πολύ μικρή συμμετοχή στον
εργασιακό χώρο αλλά και να δυσκολεύονται να διατηρήσουν την εργασία τους. Είναι
λοιπόν, αναγκαία η ύπαρξη περισσότερων καινοτόμων πλαισίων ώστε να βοηθηθούν
αποτελεσματικότερα. Προκειμένου τα άτομα με ειδικές ανάγκες να ενταχθούν στην
κοινωνία, χρειάζεται όπως ήδη έχουμε αναφέρει, η λειτουργική τους ανάπτυξη, η
κατάλληλη εκπαίδευση, ο επαγγελματικός προσανατολισμός, ο οποίος πρέπει να
ξεκινήσει από την παιδική ηλικία ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος για να αποκτήσουν τα
άτομα τα κατάλληλα εφόδια και να αναζητήσουν αργότερα εργασία με αυτοπεποίθηση
στηριζόμενοι στις δεξιότητές τους και τέλος η επαγγελματική τους αποκατάσταση.
Μέσω ερωτηματολογίων, κατάλληλων εργαλείων και των νέων τεχνολογιών, ο
σύμβουλος θα μπορεί να μαθαίνει από τον ίδιο το μαθητή για τα ενδιαφέροντά του αλλά
και τις δεξιότητές του.
Θα πρέπει η αξιολόγηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες να καταλήξει στις
δυνατότητες αλλά και τα αδύναμα σημεία των μαθητών, στους τρόπους που μαθαίνουν,
στις γλωσσικές τους ικανότητες (Herr et al., 2004). Οι αποφάσεις για τον επαγγελματικό
προσανατολισμό των παιδιών αυτών να μπορούν να είναι εφικτές και υλοποιήσιμες. Στα
παιδιά με ειδικές ανάγκες σημαντικό ρόλο παίζει όχι μόνο η ενίσχυση των ιδίων αλλά και
η ενδυνάμωση και στήριξη των οικογενειών τους. Ο ρόλος της οικογένειας θεωρείται
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καθοριστικός για την επιτυχή επαγγελματική αποκατάστασή τους, διότι η συνεργασία με
την οικογένεια και η εφαρμογή μιας εναλλακτικής στρατηγικής, θα τροποποιήσει τη
συμπεριφορά των οικείων τους και θα βοηθήσει στην ανάδειξη των κλίσεων και των
ικανοτήτων των παιδιών τους. Για τα άτομα λοιπόν με ειδικές ανάγκες ο επαγγελματικός
προσανατολισμός δεν είναι εύκολο να πραγματοποιείται με τις παραδοσιακές γνωστές
μεθόδους, χρειάζεται να εφαρμόζονται εναλλακτικές διαδικασίες, γεγονός που απαιτεί
πρώτιστα ενθάρρυνση των οικογενειών τους.
Επαγγελματική συμβουλευτική
Επαγγελματική συμβουλευτική θεωρείται η παροχή βοήθειας στο άτομο ώστε να
αντιμετωπίσει δυσκολίες στην επαγγελματική επιλογή λόγω της ιδιαιτερότητάς του, αλλά
και να κατανοήσει πόσο ταιριάζουν οι φιλοδοξίες που έχει με τις δυνατότητές του και
πόσο καλά και εύκολα μπορεί να προσαρμοστεί στην εργασία (Malikiosi-Loizos & Ivey,
2012). Βοηθά τα άτομα να αναγνωρίζουν αλλά και να εφαρμόζουν τις δυνατότητές τους
ώστε να παίρνουν αποφάσεις για τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό (Nathan &
Hill, 2006). Στο άτομο με ειδικές ανάγκες, η επαγγελματική επιλογή συνοδεύεται από
εμπόδια και προκλήσεις περισσότερα και περίπλοκα. Χρειάζεται να αποκτήσουν κάποιες
δεξιότητες όπως είναι να μπορούν να αντιμετωπίζουν και να λύνουν προβλήματα, να
αποκτήσουν κριτική σκέψη ώστε να διαβλέπουν εναλλακτικές επιλογές, να καταλήγουν
σε αποφάσεις, να επικοινωνούν (Crudden, 2012). Για να ληφθούν οι κατάλληλες
επαγγελματικές αποφάσεις, είναι σημαντική η συμβολή του συμβούλου, ο οποίος πρώτα
χρειάζεται να χειριστεί τα προβλήματα συμπεριφορών, αντιλήψεων και διαδικασιών που
ενδέχεται να εμποδίσουν στη λήψη σωστών αποφάσεων επαγγελματικού
προσανατολισμού και κατόπιν βοηθάει το άτομο να χειριστεί άμεσα τις δυσκολίες που
αντιμετωπίζει. (Gilbride et al., 2003). Η επαγγελματική συμβουλευτική για τα άτομα με
ειδικές ανάγκες βασίζεται στο μοντέλο σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού
γενικής παιδείας, περιλαμβάνεται η ενημέρωση για τα επαγγέλματα, τον τρόπο άσκησής
τους και την προσφορά στους εργαζόμενους. Εντοπίζονται οι κλίσεις και οι ικανότητες,
αλλά και τα ενδιαφέροντα του μαθητή ώστε να γνωρίσει ο ίδιος τον εαυτό του και να
αποφασίσει το μελλοντικό του επάγγελμα. Για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, όλα τα
παραπάνω μπορούν να είναι αρκετά δύσκολα (Herr et al., 2004). Η επαγγελματική
συμβουλευτική των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμEΑ) αφορά στην αξιολόγηση της
προσωπικότητάς τους, στη διδασκαλία δεξιοτήτων που χρειάζονται για την εργασία, στη
στήριξη για επαγγελματική εξέλιξη, στην παροχή εργασιακής εμπειρίας δοκιμαστικά και
στην παρακολούθηση και συμβουλευτική κατά την εργασία.
Επαγγελματικός προσανατολισμός και επαγγελματική αποκατάσταση
Από τους βασικότερους παράγοντες για την ένταξη των ΑμEΑ στο κοινωνικό σύνολο
είναι αυτός της επαγγελματικής τους απασχόλησης. Για να μπορούν τα άτομα αυτά να
εργαστούν χρειάζεται να λάβουν σωστή προετοιμασία, κάτι που θα πρέπει να ξεκινά από
την παιδική ηλικία και να συνεχίζεται στη διάρκεια της σχολικής ζωής. Ωστόσο, ο
επαγγελματικός προσανατολισμός και η επαγγελματική κατάρτιση των ατόμων αυτών
είναι ανεπαρκείς (Παπάνης κ.ά., 2007). Για τα άτομα με ειδικές ανάγκες είναι σημαντικό
να εστιάζεται η προσοχή σε «αυτά που μπορούν να κάνουν». Χρειάζεται να
προσδιορίζονται οι δυνατότητές τους και με βάση αυτό να προσαρμόζεται ο
προσανατολισμός τους.
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Η δημιουργία κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης στην ειδική αγωγή, που να
παρέχουν στους μαθητές τη δυνατότητα να αποκτούν «δοκιμαστική εργασιακή εμπειρία»
μπορεί να φανεί εξαιρετικά ωφέλιμη. Η «δοκιμαστική εργασιακή εμπειρία» μπορεί να
παρέχεται είτε σε πραγματικά εργασιακά περιβάλλοντα είτε σε ειδικά προσαρμοσμένα
περιβάλλοντα που να προσομοιώνουν τον εργασιακό χώρο. Έτσι τα άτομα με ειδικές
ανάγκες μαθαίνουν να λειτουργούν σε πραγματικές συνθήκες και εκπαιδεύονται τόσο σε
επαγγελματικό επίπεδο όσο και σε επικοινωνιακό και αλληλεπίδρασης, κάτι που θα
βοηθήσει εξαιρετικά στη διατήρηση μιας εργασίας.
Επιπλέον, για τους μαθητές με ειδικές ανάγκες θα πρέπει ίσως η επαγγελματική
κατάρτιση να επαναπροσδιορίζεται και να προσαρμόζεται, καθώς και να παρέχεται δια
βίου. Να μπορούν οι μαθητές να αξιολογούνται στην πορεία, να στηρίζονται και να
αξιολογείται η ετοιμότητά τους με την παροχή ενισχυτικής στήριξης πριν την έξοδό τους
στην αγορά εργασίας. Θα ήταν ίσως εξίσου σημαντικό να ερευνηθεί και ο ίδιος ο
προσανατολισμός και οι κατευθύνσεις που δίνονται και το ενδεχόμενο της ανάγκης να
προσαρμοστούν αυτές ανάλογα με τα δεδομένα των ατόμων με ειδικές ανάγκες, να
προστεθούν ειδικότητες, να αφαιρεθούν τομείς. Τα επαγγέλματα στα οποία θα
κατευθύνονται οι μαθητές με ειδικές ανάγκες θα πρέπει να είναι αυτά που θα βασίζονται
στις ιδιαιτερότητές τους και τις δεξιότητές τους, εκείνα που θα αναδεικνύουν τα δυνατά
σημεία των μαθητών και δεν θα τονίζουν τις αδυναμίες τους. Θα ήταν συνεπώς ωφέλιμο
να δημιουργηθούν Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης με ενσωμάτωση νέων
τεχνολογιών για μαθητές με ειδικές ανάγκες.
Έχει μεγάλη σημασία η δυνατότητα πρακτικής άσκησης των ατόμων με ειδικές
ανάγκες σε «πραγματικές συνθήκες εργασίας», κάτι που συνεπάγεται τη συμμετοχή
εργοδοτών αλλά και εργαζόμενων όπως και του κοινωνικού συνόλου, κάτι που δυστυχώς
δεν παρέχεται επαρκώς στη χώρα μας. Τα προγράμματα πρακτικής άσκησης δεν πρέπει
να στοχεύουν μόνο στις επαγγελματικές δεξιότητες των ατόμων αλλά και στις
διαπροσωπικές και επικοινωνιακές που είναι σημαντικές προκειμένου να ολοκληρωθεί
το άτομο και άρα να εξελιχθεί επαγγελματικά (Παπασταμάτης, 2010).
Πολλά από τα προγράμματα για τη διαχείριση των δεξιοτήτων δεν λαμβάνουν
υπόψη τις ιδιαιτερότητες των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Κάτι που θα αποτελούσε
σημαντική διευκόλυνση είναι η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών σε κάθε έκφανση
της καθημερινότητας τους (Μπασδέκης, 2013). Οι προκλήσεις για τους μαθητές με
ειδικές ανάγκες στη μετάβαση από το σχολικό περιβάλλον και την εκπαίδευση στην
αγορά εργασίας είναι μεγάλες και όσο πιο νωρίς αρχίσει να σχεδιάζεται η επαγγελματική
τους κατάρτιση και αποκατάσταση, τόσο πιο πιθανό είναι να μπορέσουν να
απασχοληθούν επαγγελματικά στην πορεία της ζωής τους (Παπάνης κ.ά., 2009). Στον
επιστημονικό κλάδο, σχετικά με την επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με
ειδικές ανάγκες, επικρατεί η άποψη πως θα πρέπει όχι μόνο να προετοιμάζονται από
νωρίς κατάλληλα για την εύρεση εργασίας αλλά και ότι χρειάζεται να αξιολογούνται
μετά την κατάρτισή τους ώστε να κρίνεται ο βαθμός ετοιμότητάς τους για την έξοδο
στην αγορά εργασίας αλλά και να τους παρέχεται η δυνατότητα να επανεκπαιδεύονται
στην περίπτωση που με την αξιολόγηση κριθεί ότι δεν είναι πλήρως έτοιμα για εργασία
(Αλεβίζος, 2004).
Γι αυτό το λόγο, τόσο ο επαγγελματικός προσανατολισμός όσο και η εργασιακή
αποκατάσταση των ατόμων με ειδικές ανάγκες χρήζουν της δημιουργίας και λειτουργίας
καινοτόμων δομών και προγραμμάτων που να στοχεύουν να παρέχουν επιλογές ώστε να
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αποκτούν τα άτομα αυτά αυτονομία αλλά και αξιοπρέπεια (Παπάνης κ.ά., 2007). Στην
παροντική του μορφή, το πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού φαίνεται να έχει
μια υποτυπώδη μορφή επαγγελματικής κατάρτισης και να ακολουθεί τα προγράμματα
των σχολείων τυπικής εκπαίδευσης. Δεν έχουν εναρμονιστεί με τις ανάγκες της αγοράς
εργασίας της σύγχρονης εποχής (Δελλασούδας, 2002). Στα προγράμματα
επαγγελματικού προσανατολισμού, οι ειδικότητες που έχουν επιλεγεί να διδαχθούν είναι
μάλλον ακατάλληλες, καθώς τα κριτήρια επιλογής τους δεν έχουν βασιστεί στις ανάγκες
του μαθητή. Ένα ακόμη βασικό πρόβλημα που καταγράφεται είναι ο περιορισμός στην
πρακτική εξάσκηση των μαθητών (Καββαδά, 2012). Επιπλέον, ο χώρος που διατίθεται
για την επαγγελματική εκπαίδευση των παιδιών είναι «φτωχός», κάτι που συνεπάγεται
την ελλιπή αλλά και αργή προετοιμασία τους για την αγορά εργασίας (Παντελιάδου,
2004).
Υπάρχει ανάγκη τα υπάρχοντα προγράμματα να εμπλουτιστούν με νέες ειδικότητες
που κρίνονται περισσότερο χρήσιμες ώστε η προοπτική για την απασχόληση των ατόμων
με ειδικές ανάγκες να είναι καλύτερη και παράλληλα τα παιδιά αυτά να αποκτήσουν την
κατάλληλη επαγγελματική διέξοδο (Τάζογλου & Μαρκουλής, 2008). Σημαντικοί επίσης
παράγοντες για την επαγγελματική επιτυχία των ατόμων με ειδικές ανάγκες είναι να
τοποθετηθούν σε χώρο εργασίας αλλά και να υποστηριχθούν και να διατηρήσουν την
εργασία αυτή (Dutta et al., 2008). Πολλά από τα εμπόδια που υπάρχουν τόσο στην
εκπαίδευση όσο και στον εργασιακό χώρο μπορούν να εξαλειφθούν με την αξιοποίηση
των νέων τεχνολογιών που θα δημιουργήσουν την εικονική πραγματικότητα με βάση την
οποία τα άτομα με ειδικές ανάγκες θα καταφέρουν να εργαστούν (Παπάνης κ.ά., 2007).
Πολύτιμη μπορεί να αποδειχθεί η εκμάθηση σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον, κάτι
που θα βοηθήσει τα άτομα με ειδικές ανάγκες να εξοικειωθούν με το περιβάλλον και το
αντικείμενο και να μπορέσουν να βρουν τρόπους να ανταπεξέρχονται στις απαιτήσεις της
εργασίας (Παπάνης κ.ά., 2009). Τα συστήματα τόσο της εκπαίδευσης όσο και της
κατάρτισης χρειάζεται να είναι ευέλικτα και να διατηρούνται ανοικτά σε ενδεχόμενα και
προοπτικές ώστε να αποφεύγονται όσο περισσότερο γίνεται οι αδιέξοδες καταστάσεις
και κατά συνέπεια η περιθωριοποίηση. Με την παροχή «Δια Βίου» μάθησης και
καθοδήγησης αλλά και η δια βίου αξιολόγηση των δεξιοτήτων που έχουν κατακτηθεί
μαζί με την αναγνώριση εμπειρίας, ο διαφορετικός τρόπος για την εισαγωγή στις
βαθμίδες της εκπαίδευσης, η προσοχή στην παροχή ποιοτικής κατάρτισης σε περιβάλλον
που να είναι ελκυστικό για τους μαθητές μπορούν να είναι στάδια που θα διευκολύνουν
τη μετάβαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε επιτυχημένο προσανατολισμό αλλά και
επαγγελματική αποκατάσταση. Είναι σημαντικό να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των
ατόμων με ειδικές ανάγκες καθώς και οι όροι πρόσβασης στην αγορά εργασίας, κάτι
που επιτυγχάνεται κυρίως μέσω της εισαγωγής νέων τεχνολογιών που θα στηρίζουν και
θα υποστηρίζουν τα άτομα αυτά σε όλη τη διαδικασία.
Ανάλογα με το είδος διαταραχής/αναπηρίας/ειδικής ανάγκης που αντιμετωπίζει ο
κάθε μαθητής, η τεχνολογία μπορεί να αποδειχθεί το κατάλληλο υποστηρικτικό
εργαλείο και μέσο επιτυχίας. Με το υλικό που θα είναι εδικά προσαρμοσμένο στις
ανάγκες αλλά και τις ικανότητές τους, οι μαθητές θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στη
μαθησιακή εργασία και να αποκτήσουν κίνητρο για την επαγγελματική τους πορεία. Οι
μαθητές που έχουν κινητικά προβλήματα, και που αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε κινήσεις
μπορούν με τον κατάλληλο εξοπλισμό νέας τεχνολογίας να ξεπεράσουν τις δυσκολίες.
Υποστηρικτικά εργαλεία μπορούν να είναι μπαστούνια, πέννες, ειδικά προσαρμοσμένα

- 13 -

ου

Πρακτικά του 1 Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου
«Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Πολιτιστικές Δραστηριότητες»

ποντίκια αλλά και διακόπτες που θα μεταβιβάζουν το μήνυμα του παιδιού στον
ηλεκτρονικό υπολογιστή με βάση συγκεκριμένες κινήσεις. Για τους μαθητές με
προβλήματα στον λόγο, υπάρχουν συστήματα επικοινωνίας που θα μπορέσουν να τους
δώσουν τη δυνατότητα, με τη χρήση της τεχνολογίας, να μεταφέρουν από εικόνα σε λέξη
και πρόταση αυτό που επιθυμούν να πουν και συνεπώς να αποκτήσουν ανεξαρτησία και
να γίνουν παραγωγικά. Επίσης για τους μαθητές με προβλήματα όρασης, οι υπολογιστές
με γραφή Braille και με άλλα λογισμικά που υπάρχουν δίνουν προοπτική εκμάθησης
αλλά και επαγγελματικής αποκατάστασης.
Ο ρόλος των εργοδοτών
Οι εργοδότες είναι συνήθως αρνητικοί στην προοπτική πρόσληψης ατόμου με ειδικές
ανάγκες. Έχουν γίνει έρευνες σχετικά με ενδεχόμενους τρόπους χειρισμού και
αντιμετώπισης της άρνησης αυτής και έχουν να κάνουν με την «εκπαίδευση» των
εργοδοτών ώστε να ενισχυθούν οι σχέσεις τους με τα εργαζόμενα άτομα με ειδικές
ανάγκες (Crudden et al., 2005). Ένας τρόπος με τον οποίο μπορούν να βελτιωθούν οι
απόψεις των εργοδοτών είναι η εισαγωγή της υποστηρικτικής τεχνολογίας στον
εργασιακό χώρο και η ενημέρωση όλων για τη διευκόλυνση που μπορεί να επιφέρει
(McDonnall et al., 2014). Τόσο για τον εργοδότη όσο και για το άτομο με ειδικές
ανάγκες, μια βοηθητική διαδικασία είναι να υπάρχει ένα προκαταρτικό διάστημα
εργασίας, στο οποίο εθελοντικά ή με τη μορφή ημι-απασχόλησης θα γίνεται η μετάβαση
σε εργασιακό πλαίσιο και το άτομο θα εξοικειώνεται με την εργασία. Είναι εξίσου
σημαντικό και απαραίτητο να προσαρμοστούν τα επαγγελματικά περιβάλλοντα ώστε να
ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες των ατόμων με ειδικές ανάγκες και να
διευκολύνονται ώστε να επιτελούν το εργασιακό τους έργο (Hall & Wilton, 2011).
Συμπέρασμα
Με βάση τα παραπάνω, αποδεικνύεται η χρησιμότητα και συνεπώς η ανάγκη της
ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών στον επαγγελματικό προσανατολισμό αλλά και
γενικότερα στην εκπαιδευτική πολιτική των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Σύμφωνα με την
Παπαβασιλείου-Αλεξίου (2016), ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός στα
άτομα με ειδικές ανάγκες στοχεύει να ενισχύσει την αυτογνωσία, αυτοεκτίμηση και
αυτάρκειά τους, να καλλιεργήσει και να αναπτύξει τις κοινωνικές τους δεξιότητες, να
δημιουργήσει το ατομικό επαγγελματικό προφίλ τους, να διερευνήσει την αγορά
εργασίας και να παρουσιάσει εναλλακτικές επιλογές. Στη Συμβουλευτική των ατόμων με
ειδικές ανάγκες είναι πολύ σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη παράγοντες κοινωνικοί,
ψυχολογικοί και οικονομικοί.
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Παρασκευή Ακριτίδου*
«AΝΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ … ΔΥΟ!»: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ «ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ
AΝΝΑΣ ΦΡΑΝΚ» ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β΄
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΗΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στόχος της παρούσας ανακοίνωσης είναι να αναδείξει τη δυνατότητα διδακτικής
αξιοποίησης της Λογοτεχνίας προς όφελος του πεδίου του Επαγγελματικού
Προσανατολισμού των μαθητών της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συνδέοντας
ταυτόχρονα τη Λογοτεχνία με την Τέχνη του Κινηματογράφου. Αυτό επιδιώκεται μέσα
από την εφαρμογή μιας διδακτικής πρότασης που αφορά το απόσπασμα «Από το
ημερολόγιο της Άννας Φρανκ» στα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β΄ Γυμνασίου
με παράλληλο «κείμενο» την ταινία «Απίστευτη Παρασκευή» (“Freaky Friday”) (2003).
Η ανακοίνωση αποτελείται από ένα θεωρητικό μέρος. Ακολουθούν η αναλυτική
παρουσίαση της διδακτικής πρότασης, μια κριτική της αξιολόγηση και ορισμένα
ενδεικτικά συμπεράσματα.
Λέξεις-κλειδιά:
Διδακτική
Λογοτεχνίας,
Συμβουλευτική,
Επαγγελματικός
Προσανατολισμός, Κινηματογράφος, ημερολόγιο, οικογενειακές σχέσεις.
“THERE ARE ONLY … TWO ANNE!”: A TEACHING PROPOSAL FOR THE
TEACHING OF THE EXCERPT “FROM THE DIARY OF ANNE FRANK” IN
THE SCHOOLBOOK OF LITERATURE OF THE 2ND GRADE OF JUNIOR
HIGHSCHOOL WITH REGARD TO VOCATIONAL GUIDANCE AND THE
EXPLOITATION OF THE ART OF CINEMATOGRAPHY IN EDUCATION
The aim of the present announcement is to highlight the perspective of the exploitation of
Literature in favor of the vocational guidance of the students in High-school Education,
connecting Literature to the Art of Cinematography. This is attempted through the
implementation of a teaching proposal for the excerpt “From the diary of Anne Frank” in
the schoolbook of Literature of the 2nd grade of Junior High-school in combination with
the movie “Freaky Friday” (2003) as a parallel text. The announcement consists of a
theoretical part, a detailed presentation of the proposal, a critical assessment of it and
some indicative conclusions.
Key words: Literature Didactics, Counseling, Vocational Guidance, Cinematography,
diary, family relationships.

* Η Π.Α. είναι καθηγήτρια φιλόλογος στο νομό Μεσσηνίας. Επικοινωνία: Νικηταρά 106, Καλαμάτα 24
133, 6976570561, 27210-23969, parakritidou@yahoo.gr
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Εισαγωγή
Η παρούσα ανακοίνωση διερευνά την αποδιδόμενη στη Λογοτεχνία πολυδιάστατη
λειτουργική προοπτική χειραφέτησης της σκέψης (Φρυδάκη, 2006: 169, 174). Η
εφαρμογή της λογοτεχνικής διδασκαλίας εν προκειμένω περιλαμβάνει την αξιοποίηση
της Τέχνης του Κινηματογράφου και στοχεύει στα ζητούμενα των πεδίων της
Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Η ιδέα για την εν λόγω
πρόταση προέκυψε συνδυαστικά από την παρατήρηση της απουσίας πλέον του
μαθήματος του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο Γυμνάσιο, από την
ελευθερία που δίνεται στους διδάσκοντες όλων των μαθημάτων να παρεισαγάγουν
στοιχεία ενημέρωσης των μαθητών σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού
(Κασσωτάκης, 2004γ: 298, 308-309) και από τις σχετικές «λαβές» που δίνει η σχολική
ύλη στο μάθημα των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του Γυμνασίου.
Θεωρητικό πλαίσιο της διδακτικής πρότασης
Θεωρία της Λογοτεχνίας
Στο πλαίσιο διδασκαλίας της Λογοτεχνίας ως καταλληλότερες για να «επενδύσουν» τη
διδακτική πρόταση προς υλοποίηση κρίνονται στην παρούσα περίσταση η Αναγνωστική
θεωρία της Αισθητικής της Πρόσληψης σε συνδυασμό με την Κοινωνιοκριτική.
Η Αισθητική της Πρόσληψης είναι μια προσέγγιση του λογοτεχνικού φαινομένου
σύμφωνα με την οποία τη μεγαλύτερη σπουδαιότητα έχει ο ρόλος του αναγνώστη και το
είδος της επικοινωνίας του με το κείμενο (Φρυδάκη, 2006: 169-170). Εν προκειμένω
ενδείκνυται για τη διδασκαλία του αποσπάσματος «Από το ημερολόγιο της Άννας
Φρανκ», διότι μέσα από την επαφή με το κείμενο και την συνακόλουθη συζήτηση δίνει
τη δυνατότητα να αναδειχθούν προσωπικοί προβληματισμοί χαρακτηριστικοί της
εφηβικής ηλικίας μέσα από την ταύτιση των μαθητών με τη συνομήλική τους ηρωίδα.
Ο δεύτερος θεωρητικός άξονας της διδασκαλίας του εν λόγω κειμένου επιλέγεται
να είναι η Κοινωνιοκριτική, η οποία ως πρακτική δίνει έμφαση στους τρόπους με τους
οποίους η λογοτεχνική γλώσσα ως «αποκλίνουσα» από τη νόρμα με διαφορετικό τρόπο
κατά περίσταση αποτυπώνει προβληματισμούς, εντάσεις, αδιέξοδα ή την αντίσταση σε
μια συγκεκριμένη εξουσία ενός δεδομένου κοινωνικού και ιστορικού πλαισίου
(Φρυδάκη, 2006: 171-172). Στην περίπτωση του συγκεκριμένου αποσπάσματος, η
ημερολογιακή γραφή της Άννας Φρανκ με τη στροφή προς τον εαυτό, τα προσωπικά
συναισθήματα και σκέψεις ως ένα είδος εσωτερικού μονολόγου αντικατοπτρίζει την
απογοήτευσή της από τα ιστορικά γεγονότα και τον κοινωνικό περίγυρο – ακόμη και τον
οικογενειακό τη δεδομένη στιγμή. Αυτή η έμφαση ενεργοποιεί τη διαδικασία ανάγνωσης
και κατανόησης του ίδιου τους του εαυτού από τους μαθητές (Φρυδάκη, 2006: 174).
Παράλληλα, το κείμενο αντιπαραβάλλεται στο πλαίσιο της πρότασης με μια ταινία
κοινής θεματικής, η οποία δίνει εναύσματα επαρκούς ενασχόλησης με ζητήματα
επαγγελματικού προσανατολισμού των μαθητών στη σύγχρονη κοινωνία συνδέοντας
έτσι τη Λογοτεχνία με τις εμπειρίες της ζωής τους (Φρυδάκη, 2006: 173-174).
Θεωρία των λογοτεχνικών ειδών
Το λογοτεχνικό κείμενο που μας ενδιαφέρει εδώ είναι ένα απόσπασμα από το
«Ημερολόγιο της Άννας Φρανκ». Το ημερολόγιο (diary / journal) ως λογοτεχνικό
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κείμενο υπάγεται στο είδος της βιογραφίας (Abrams, 2006: 64-67) και συγγενεύει με τα
άλλα δύο υποείδη, την αυτοβιογραφία και τα απομνημονεύματα αλλά και διακρίνεται
από αυτά. Όσον αφορά τον τρόπο που θα «επικοινωνήσει» ο διδάσκων το κείμενο στους
μαθητές, επιβάλλεται αφενός η ανάδειξη της συγκρουσιακής υφής του διαλόγου των
ειδών αφετέρου η μεταφορά των όσων αυτό μεταδίδει με μορφή και περιεχόμενο στις
σύγχρονες πολιτισμικές εμπειρίες των μαθητών (Ακριτόπουλος, 2006: 127).
Οι λόγοι που καθιστούν το συγκεκριμένο κείμενο κατάλληλο για διδακτική
αξιοποίηση στο πλαίσιο εφαρμογής της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού
Προσανατολισμού είναι οι παρακάτω:
 Ανιχνεύονται σε σημεία του Ημερολογίου της Άννας Φρανκ στοιχεία
προβληματισμού όσον αφορά τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την
απόφαση για το επαγγελματικό μέλλον από την έφηβη γράφουσα
(Γρηγοροπούλου, 2016: 94, 95).
 Δίνεται η δυνατότητα προβληματισμού και ευαισθητοποίησης σε θέματα
διαφορετικότητας με αφορμή αναφορές σε περιπτώσεις κοινωνικά
αποκλεισμένων και στοχοποιημένων ατόμων – συγκεκριμένα των Εβραίων της
εποχής της συγγραφέως – σε σχέση με την αγορά εργασίας και το επάγγελμα
(Γρηγοροπούλου, 2016: 90-91).
 Διασυνδέει – ως τεκμήριο ζωής που αφορά τις κοινωνικές επιστήμες – την
Ιστορία και την Ψυχολογία, η οποία υπεισέρχεται και στον τομέα της
Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Λυδάκη, 2005:
132-133· Κάντας, 2004).
 Το ημερολογιακό είδος γενικά αποτελεί δοκιμή αυτοεξερεύνησης,
αυτοαποκάλυψης,
αυτοκατανόησης
αλλά
και
αυτοεπινόησης
και
«αυτοερμηνείας», οπότε και αυτογνωσίας αλλά παράλληλα λειτουργεί και ως
εργαλείο αυτοεκτίμησης στο πλαίσιο εξήγησης και δικαιολόγησης του εαυτού,
στοιχεία που το συνδέουν με τα ζητούμενα του επαγγελματικού
προσανατολισμού (Λυδάκη, 2005: 140-142, 146· Φλουρής, 2004).
 Έχει επισημανθεί η εργαλειακή χρήση του ημερολογίου στην επαγγελματική
συμβουλευτική (Χαροκοπάκη κ.ά., 2007: 207· Ασβεστάς, 2007: 104). Μάλιστα,
στο συγκεκριμένο απόσπασμα δίνεται έμφαση στις αξίες που πρεσβεύει η Άννα
Φρανκ μέσα από την επαναλαμβανόμενη φράση «τα ιδανικά μου», στοιχείο εκ
των ων ουκ άνευ κατά τη διαμόρφωση της ταυτότητας και τον επαγγελματικό
προσανατολισμό (Χαροκοπάκη κ.ά., 2007: 204).
Αξιοποίηση των Τεχνών στην εκπαίδευση
Κατά την εκπαιδευτική διαδικασία προβάλλονται τελευταία οι έννοιες του οπτικού
γραμματισμού (Γρόσδος, 2017: 10, 27). Ο δε κινηματογράφος αποτελεί το κατ’ εξοχήν
παράδειγμα πολυτροπικού κειμένου και συνάπτεται με τους πολυγραμματισμούς
(Γρόσδος, 2017: 28), αφού διαθέτει μια ολόκληρη δικιά του αυτόνομη εκφραστική
γλώσσα, η οποία περιλαμβάνει διάφορα και ετερόκλητα στοιχεία, μεταξύ των οποίων και
τα σύμβολα (Μαρτέν, 1984: 115-136), που ανευρίσκονται και στη Λογοτεχνία, αλλά και
τον λόγο (διάλογοι, μονόλογοι, κλπ.) (Μαρτέν, 1984: 225-235), που αφορά και τη
Γλώσσα.
Ειδικότερα για την εν λόγω διδακτική πρόταση, η χρήση της κινηματογραφικής
εικόνας γίνεται με την εξής λογική:
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 Η ταινία ως φιλμικό «κείμενο» προωθεί τον κινηματογραφικό εγγραμματισμό και
παιδεία (Ανδρεάδου κ.ά., 2006).
 Γενικά, προτείνεται η αξιοποίηση του κινηματογράφου ως μέσου επαγγελματικής
ενημέρωσης (Κασσωτάκης, 2004γ: 292-293· Χαροκοπάκη κ.ά., 2007: 212).
 Συνάπτεται άμεσα με την έννοια της πολυτροπικότητας, καθώς στην υπόθεσή της
εμπλέκει έντονα την Τέχνη της μουσικής.
 Η έμφαση που δίνεται στη μουσική κατά την πλοκή της ταινίας ενισχύει την ιδέα
περί αλληλοπρόσληψης των τεχνών και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια
αυξημένου τύπου διακαλλιτεχνική προσέγγιση στο πλαίσιο της διδασκαλίας.
 Οι μαθητές ασκούνται στη σύγκριση, η οποία αποτελεί και θέμα διδασκαλίας της
ανάπτυξης παραγράφου στη Νεοελληνική Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου (Γαβριηλίδου
κ.ά., 2013: 19-23) και η οποία δεν είναι απαραίτητο να περιοριστεί στο επίπεδο
του περιεχομένου των δύο «κειμένων» (Σιαφλέκης, 2001: 25, 35).
 Η σύγκριση έργων τέχνης κατά τη διακαλλιτεχνική προσέγγιση βασίζεται στον
εμπειρισμό, γεγονός που την καθιστά συμβατή με τις διδακτικές πρακτικές εν
γένει αλλά και εξαιρετικά κατάλληλη ως ανταποκρινόμενη στις ανάγκες και το
στάδιο νοητικής ανάπτυξης των μαθητών του γυμνασιακού επιπέδου (Slavin,
2007: 65).
 Με τον σχολιασμό της ιδιότυπης πραγμάτευσης του θέματος μέσω των
αφηγηματικών τεχνικών που μοιράζεται η ταινία με τη Λογοτεχνία αλλά και
άλλων, εξειδικευμένων για την τέχνη του κινηματογράφου, στοιχείων αισθητικής
προσέγγισης δίνεται η δυνατότητα να αναδειχθεί η φύση της καθεμιάς από τις
δύο Τέχνες (Σταματοπούλου, 2011: 88-89· Σέμογλου, 2001: 272).
 Η παρουσία της μουσικής στην ταινία παραπέμπει στη Θεωρία της πολλαπλής
νοημοσύνης (Γαρυφαλάκη, 2013), η οποία είναι σκόπιμο να συνδεθεί με τον
επαγγελματικό προσανατολισμό, εφόσον οι κλίσεις και τα ταλέντα παίζουν
σημαίνοντα ρόλο στην κατάλληλη επιλογή επαγγέλματος (Χαροκοπάκη κ.ά.,
2007: 204).
 Μέσα από τη συγκεκριμένη ταινία προβάλλεται ιδιαιτέρως – και μάλιστα στο
πεδίο του επαγγέλματος – ο κλάδος της Ψυχολογίας, που εμπλέκεται και στο
πεδίο της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Κάντας,
2004).
 Συνδέεται με το Κριτικό Αναπτυξιακό μοντέλο Συμβουλευτικής και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού όσον αφορά την απόκτηση κριτικής σκέψης
(Γρόσδος, 2017: 7-9).
 Εξασφαλίζει την αυτενέργεια ως αρχή της Διδακτικής, εφόσον η διδακτική
προσέγγιση συμβαδίζει με τις επιταγές της «οπτικής εκπαίδευσης», και προάγει
την κριτική πρόσληψη των οπτικών μηνυμάτων, παρακολουθώντας το
παιδαγωγικό ρεύμα του Κριτικού Γραμματισμού (Σέμογλου, 2001: 272, 273)
Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός
Η Συμβουλευτική σύμφωνα με έναν από τους πολλούς ορισμούς της είναι το σύνολο των
δραστηριοτήτων, μεθόδων και πρακτικών που επιστρατεύονται από κάποιον με
περισσότερη εμπειρία και γνώση με στόχο την παροχή στήριξης σε λιγότερο έμπειρα
άτομα που συναντούν προβλήματα ή δυσκολίες σε ορισμένο τομέα της καθημερινής τους
ζωής (Κασσωτάκης, 2004α: 46-48). Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός δε, από
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διάγνωση των κλίσεων και των δεξιοτήτων του ατόμου με στόχο την πρόβλεψη και
επιλογή της καταλληλότερης επαγγελματικής δραστηριότητας, έχει θεωρητικά
μετεξελιχθεί σε διαδικασία επαγγελματικής διαπαιδαγώγησης και συμβουλευτικής
καθοδήγησης του ατόμου με στόχο την αυτοαποκάλυψη, την αυτοεξερεύνηση, τη
μορφοποίηση της αυτοαντίληψης και τη διαμόρφωση αυτοεικόνας, την επίτευξη
αυτεπίγνωσης, αυτοκατανόησης και κατευθυνόμενης αυτογνωσίας, την ενίσχυση της
αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης, την αυτοπροώθηση και τη διοχέτευσή τους στον
τομέα της επαγγελματικής απασχόλησης (Κασσωτάκης, 2004β: 65-69· ΜαλικιώσηΛοΐζου, 2004: 232· Φλουρής, 2004: 346-347, 357). Οι δύο παραπάνω κατευθύνσεις
συγχωνεύονται στο πεδίο της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής (Μαλικιώση-Λοΐζου,
2004: 218), η οποία εφαρμόζεται και σε σχολικό πλαίσιο. Το μοντέλο Επαγγελματικής
Συμβουλευτικής που προκρίνεται εδώ και προσιδιάζει στην παρούσα διδακτική πρόταση
είναι το Κριτικό Αναπτυξιακό Μοντέλο (Ασβεστάς, 2007: 97-98). Στόχος του είναι η
κριτική επαγγελματική διαπαιδαγώγηση με άξονες την αυτογνωσία και την
κοινωνιογνωσία (Κοσμίδου-Hardy, 2004: 328-330) στη βάση της βιωματικότητας και
της αυτενέργειας (Χαροκοπάκη κ.ά., 2007: 208).
Τα σημεία που συνηγορούν υπέρ της καταλληλότητας των επιλεγμένων
«κειμένων» για μια απόπειρα κριτικής επαγγελματικής διαπαιδαγώγησης στο πλαίσιο
του μαθήματος της Λογοτεχνίας είναι τα εξής:
 Η γυμνασιακή ηλικία, στο σχολικό επίπεδο της οποίας εμπίπτει το συγκεκριμένο
κείμενο και διδακτική πρόταση, κρίνεται ως η καταλληλότερη για την έναρξη του
επαγγελματικού προσανατολισμού (Βάγγερ, 2004: 421· Κασσωτάκης, 2004γ:
299, 301, 304· Μαλικιώση-Λοΐζου, 2004: 219).
 Οι έφηβες ηρωίδες των δύο «κειμένων» - ίσως περισσότερο η Άννα Φρανκ -,
βιώνουν τη διαδικασία ατομικοποίησης και αυτονόμησης / ανεξαρτητοποίησης
από τα γονεϊκά πρότυπα, η οποία σχετίζεται με τη διαμόρφωση ταυτότητας, η
οποία με τη σειρά της αποτελεί τη βάση για έναν επιτυχή επαγγελματικό
προσανατολισμό (Ασβεστάς, 2007: 88).
 Το Κριτικό Αναπτυξιακό μοντέλο αντιστοιχεί ως προς το σκέλος της
αυτογνωσίας στην Αναγνωστική θεωρία και ως προς το σκέλος της
κοινωνιογνωσίας στο μοντέλο της Κοινωνιοκριτικής, θεωρίες της Λογοτεχνίας οι
οποίες αξιοποιούνται για την προσέγγιση του κειμένου.
 Η διδακτική πρόταση με τον τρόπο που δομείται συνδυάζει τους δύο πόλους του
Κριτικού Αναπτυξιακού μοντέλου του επαγγελματικού προσανατολισμού,
εφόσον η υπό μελέτη ημερολογιακή γραφή προωθεί τον κριτικό αναστοχασμό και
την αυτοκατανόηση (Βλαχάκη & Σγουράκη, 2007: 177) ενώ με την «ανάγνωση»
της ταινίας οι μαθητές κατανοούν περισσότερο την κοινωνία και τον κόσμο των
επαγγελμάτων και γενικά. Επίσης, συνδυάζει θεωρητικά στοιχεία και πρακτική
εφαρμογή της επαγγελματικής συμβουλευτικής και μάλιστα βασισμένα σε
διάφορες ψυχολογικές θεωρίες (Μαλικιώση-Λοΐζου, 2004: 225).
 Η πρόταση, όπως δομείται, θέτει τις προϋποθέσεις για μια διεπιστημονική
προσέγγιση του επαγγελματικού κόσμου με αφορμή τη δυνατότητα διαθεματικών
αναφορών μεταξύ μαθημάτων και κυρίως τη σπουδαιότητα της Γλώσσας
ανάμεσα σε αυτά, καθώς και τη «συνάντηση» διάφορων πεδίων γνώσης στον
χώρο των επαγγελμάτων (Βλαχάκη & Σγουράκη, 2007: 174-175).
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 Η λογική της πρότασης υπακούει στην ανάγκη σύνδεσης του σχολείου με την
κοινωνία στο πεδίο της επαγγελματικής ζωής.
Σκοπός της Παρούσας Εργασίας
Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στο να αναδείξει τον εργαλειακό ρόλο της Λογοτεχνίας
στο πλαίσιο προώθησης ευρύτερων μαθησιακών στόχων που συνδέουν το σχολείο με την
κοινωνία και, συγκεκριμένα, στους τομείς του Πολιτισμού, των Τεχνών, της
Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού, χωρίς παράλληλα να
αναιρείται η ίδια η εσωτερική της αξία ως Τέχνης του Λόγου. Με τον τρόπο αυτόν
συναιρείται το ατομικό με το συλλογικό, το παρόν με το παρελθόν και το μέλλον, το
οικείο με το αλλότριο και το αισθητικά ωραίο με το πρακτικά ωφέλιμο.
Διδακτική πρόταση
Ταυτότητα της διδακτικής πρότασης
Η παρούσα διδακτική πρόταση αφορά τη διδασκαλία του αποσπάσματος «Από το
ημερολόγιο της Άννας Φρανκ», που ανθολογείται στο διδακτικό εγχειρίδιο των
Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Β΄ Γυμνασίου (Γαραντούδης κ.ά., 2010: 4851). Οι γενικοί σκοποί που επιδιώκονται συμπίπτουν με εκείνους της παλαιότερης
εφαρμογής του Σ.Ε.Π. στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Βάγγερ, 2004: 424-426).
Τα προαπαιτούμενα είναι το σχολικό εγχειρίδιο, λευκά φύλλα για σημειώσεις,
ηλεκτρονικός υπολογιστής και βιντεοπροβολέας ή τηλεόραση για προβολή ταινίας,
εργαστήριο Πληροφορικής με σύνδεση στο διαδίκτυο.
Η εν λόγω διδακτική πρόταση διαρκεί οκτώ διδακτικές ώρες και η μεθοδολογική
προσέγγιση που ακολουθείται περιλαμβάνει τις εξής διδακτικές στρατηγικές:
κατευθυνόμενο διάλογο, ελεύθερο διάλογο, καταιγισμό ιδεών, δημιουργική γραφή,
υπόδυση ρόλων, χρήση οπτικοακουστικού υλικού, συγκριτική μέθοδο, εργασία σε
ομάδες, ατομική εργασία / μελέτη περίπτωσης, παρουσίαση στην ολομέλεια της τάξης.
Ως προς τους στόχους της παρούσας διδακτικής πρότασης οι μαθητές αναμένεται:
 Να έρθουν σε επαφή με το λογοτεχνικό είδος του ημερολογίου και να
αναγνωρίζουν τα ειδοποιά χαρακτηριστικά του και την πρακτική του
χρησιμότητα.
 Να ασκηθούν στη σύγκριση παράλληλων «κειμένων».
 Να ενστερνιστούν την αξία των Τεχνών και να ενισχύσουν την ποιοτική σχέση
τους με το είδος του Κινηματογράφου ειδικότερα.
 Να αντιληφθούν την οικουμενικότητα των συναισθηματικών καταστάσεων που
χαρακτηρίζουν την περίοδο της εφηβείας και ειδικότερα τις ενδοοικογενειακές
σχέσεις.
 Να προσεγγίσουν την έννοια της ενσυναίσθησης.
 Να κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους και να
συνειδητοποιήσουν τα ενδιαφέροντα και τις αξίες τους, τις ικανότητες, τις
αδυναμίες και τις δεξιότητές τους.
 Να ασκηθούν στην περιγραφή ποικίλων επαγγελματικών χώρων και
δραστηριοτήτων.
 Να εξοικειωθούν με τη χρήση διαφορετικών πηγών πληροφόρησης.
 Να αξιολογούν και να επιλέγουν πληροφορίες σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
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 Να γνωρίσουν τη διαδικασία που ακολουθείται στη λήψη απόφασης σχετικά με
τον επαγγελματικό προσανατολισμό και να γίνουν ικανοί να λαμβάνουν
υπεύθυνες αποφάσεις.
 Να αποκτήσουν ικανότητα προσαρμογής σε νέες καταστάσεις και δεδομένα και
να είναι ευέλικτοι.
 Να διακρίνουν και να αποδέχονται τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία των
άλλων.
 Να συμμετέχουν σε δραστηριότητες που απαιτούν συνεργασία και επικοινωνία με
άλλα άτομα.
Δομή της Διδακτικής Πρότασης
1η διδακτική ώρα: «Διαβάζοντας το Ημερολόγιο της Άννας Φρανκ»
Η πρώτη διδακτική ώρα αφορά την καθαρά φιλολογική επεξεργασία του
λογοτεχνικού κειμένου. Ο εκπαιδευτικός κάνει ανάγνωση το απόσπασμα «Από το
ημερολόγιο της Άννας Φρανκ». Στη συνέχεια προτρέπει τους μαθητές να εκφράσουν
σχόλια και κρίσεις για το περιεχόμενο του κειμένου στο πλαίσιο ενός ελεύθερου
διαλόγου. Στην πορεία, όμως ο διάλογος γίνεται κατευθυνόμενος και ο διδάσκων
προσανατολίζει τους μαθητές μέσω του περιεχομένου του αποσπάσματος στο επίπεδο
της μορφής του, και συγκεκριμένα στο λογοτεχνικό είδος στο οποίο ανήκει, δηλαδή το
ημερολόγιο. Με ερωταποκρίσεις ζητείται από τους μαθητές να επισημάνουν τα
ειδολογικά χαρακτηριστικά του ημερολογίου. Στο σημείο αυτό μπορούν να
αξιοποιήσουν και να αναφέρουν δικές τους βιωματικές εμπειρίες, αν τυχόν κρατούν
ημερολόγιο, οπότε να εξαγάγουν πιο εύκολα στοιχεία της μορφής και του περιεχομένου
του, ώστε να οδηγηθούν να κατανοήσουν πως κάποια θέματα, σκέψεις και
προβληματισμοί είναι κοινά για τους εφήβους κάθε εποχής και περιοχής και να νιώσουν
οικεία με το κείμενο αλλά και άνετα με τον εαυτό τους. Τέλος, ως ατομική εργασία για
το σπίτι ανατίθεται η πλήρης καταγραφή των χαρακτηριστικών του είδους του
ημερολογίου, για τα οποία μπορεί ο διδάσκων να παραπέμψει τους μαθητές να
ανατρέξουν στο σχολικό Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων.
2η διδακτική ώρα: «Γράφοντας το δικό μου ημερολόγιο»
Η δεύτερη διδακτική ώρα αφορά την ενεργοποίηση των μαθητών ως
«συγγραφέων», αφού ανατίθεται δραστηριότητα να κρατήσουν οι ίδιοι εκτός τάξης
προσωπικό ημερολόγιο, του οποίου την εμπειρία αναμένεται σε βάθος χρόνου να
μεταφέρουν στην τάξη, ώστε να συζητήσουν στην ολομέλεια τα γενικής φύσεως
συμπεράσματα με αφορμή τις μεμονωμένες καταγραφές. Με τη δραστηριότητα αυτήν
επιδιώκεται να ενισχύσουν την αυτογνωσία τους και να αντιληφθούν την ευρύτερη
εργαλειακή του συμβολή με αναφορά και στον επαγγελματικό προσανατολισμό, όπως θα
παρεισαχθεί ως έννοια από τον εκπαιδευτικό. Παράλληλα ζητείται από τους μαθητές να
προτείνουν διαισθητικά στην Άννα Φρανκ ένα επάγγελμα που θα της ταίριαζε με στόχο
την ενίσχυση της ενσυναίσθησης. Η δραστηριότητα αύτη απαιτεί, επιπλέον, την
ανάγνωση ολόκληρου λογοτεχνικού έργου, σε απόσπασμα του οποίου η Άννα Φρανκ
αποκαλύπτει ότι σκόπευε να γίνει συγγραφέας. Με τον τρόπο αυτόν αφενός τονίζεται η
ανάγκη αυτογνωσίας και ωριμότητας προκειμένου για την επιλογή του καταλληλότερου
επαγγέλματος αφετέρου προωθείται και η φιλαναγνωσία στο πλαίσιο διδασκαλίας της
Λογοτεχνίας.
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3η διδακτική ώρα: «Μια σύγχρονη Άννα»
Κατά την τρίτη διδακτική ώρα και για όσο χρειαστεί για την ολοκλήρωση της
προβολής οι μαθητές παρακολουθούν την ταινία «Απίστευτη Παρασκευή» ως
παράλληλο κείμενο. Ως αφόρμηση προτείνεται η απομόνωση της σκηνής, όπου η ηρωίδα
κόρη αντικαθιστώντας την ψυχολόγο στο επάγγελμα μητέρα της τυχαίνει να
«νουθετήσει» μια μητέρα ασθενή που διάβασε το ημερολόγιο της έφηβης κόρης της.
Επιτυγχάνεται με αυτόν τον τρόπο η αρχική σύνδεση της ταινίας με το λογοτεχνικό
κείμενο. Βέβαια, θα έχει ανατεθεί από πριν στους μαθητές ο εντοπισμός και η
καταγραφή διαφορών και ομοιοτήτων των δύο «κειμένων» κατά την παρακολούθηση της
ταινίας.
4η διδακτική ώρα: «Επάγγελμα: “μητέρα”»
Κατά την τέταρτη διδακτική ώρα διενεργείται συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης
με αφορμή την ταινία. Κατατίθενται οι παρατηρήσεις των μαθητών για τις ομοιότητες
και τις διαφορές σε επίπεδο μορφής και περιεχομένου των δύο «κειμένων». Ειδικότερα η
σύγκριση θα εστιαστεί στην προσωπικότητα της κάθε ηρωίδας Άννας και στη σχέση
καθεμιάς με τη μητέρα της. Στόχος είναι να αναδυθούν ορισμένα γενικά συμπεράσματα
σχετικά με τη φύση της σχέσης μητέρας και κόρης. Η παραπάνω συζήτηση μπορεί να
συνδεθεί διαθεματικά με τη 2η Ενότητα «Ζούμε με την οικογένεια» της Νεοελληνικής
Γλώσσας της Β΄ Γυμνασίου με επίκεντρο το κείμενο «Η μητέρα συχνά εργάζεται»
(Γαβριηλίδου κ.ά., 2013: 29) αλλά και με τη διδασκαλία συνολικά της Ενότητας στη
βάση της κοινής θεματικής τους. Στη συνέχεια, στο πλαίσιο σχολιασμού των ατομικών
ενδιαφερόντων, ταλέντων και κλίσεων και γνωριμίας με τον εαυτό, όπως προκύπτει και
από το παράδειγμα του εφηβικού συγκροτήματος της Άννας της ταινίας και της
συμμετοχής του στον μουσικό διαγωνισμό, η συζήτηση επικεντρώνεται στο ζήτημα της
σημασίας των ευκαιριών που έχουν οι έφηβοι να κυνηγήσουν το όνειρό τους και οι
μαθητές καλούνται να προβληματιστούν σχετικά με τους τρόπους επαγγελματικού
προσανατολισμού και συνειδητοποίησης του τι θέλουν και τι μπορούν να επιδιώξουν
στον τομέα της απασχόλησης.
5η διδακτική ώρα: «Επιλογή επαγγέλματος: επιλογή ζωής;»
Η πέμπτη διδακτική ώρα περιστρέφεται γύρω από την ποικιλία των επαγγελμάτων
και τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Οι μαθητές καλούνται να εντοπίσουν ποια
επαγγέλματα εμφανίζονται στην ταινία «Απίστευτη Παρασκευή» και ποια είναι η
σπουδαιότητα και η προσφορά του καθενός στην κοινωνία. Οι μαθητές, επίσης,
προβληματίζονται για την ανάγκη της εφηβικής εργασίας ή, ακόμη, για την ανάγκη να
εργάζεται κανείς σε δύο δουλειές, για τη σχέση και αλληλεπίδραση επαγγέλματος και
προσωπικότητας, για τη σχέση ατόμου και κοινωνίας, όπως αυτή εκφράζεται στον τομέα
του επαγγέλματος και της επαγγελματικής αποκατάστασης. Πραγματοποιείται κατ’
αυτόν τον τρόπο η διαθεματική σύνδεση με το διδακτικό αντικείμενο της Νεοελληνικής
Γλώσσας και συγκεκριμένα με την 5η Ενότητα «Συζητώντας για την εργασία και το
επάγγελμα» (Γαβριηλίδου κ.ά., 2013: 73-86). Στο τέλος της διδακτικής ώρας ανατίθενται
στους μαθητές δύο δραστηριότητες: α) κάθε μαθητής καλείται να επιλέξει ένα από τα
επαγγέλματα που παρουσιάζονται στην ταινία και να δημιουργήσει μια επαγγελματική
μονογραφία (Κασσωτάκης, 2004γ: 293-294), και β) κάθε μαθητής καλείται να επιλέξει
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ένα πρόσωπο του λογοτεχνικού κειμένου ή της ταινίας και, αφού διενεργήσει για
λογαριασμό του ένα εικονικό ψυχοδιαγνωστικό τεστ προσωπικότητας, να καταρτίσει το
προφίλ του.
6η διδακτική ώρα: «Κατανομή επαγγελματικών ρόλων»
Η έκτη διδακτική ώρα αφιερώνεται στη σύνθεση των δύο δραστηριοτήτων που
έχουν ανατεθεί στους μαθητές την προηγούμενη διδακτική ώρα. Συγκεκριμένα, οι
μαθητές προσκομίζουν στην ολομέλεια της τάξης τα αποτελέσματα των εργασιών τους.
Όλοι μαζί από κοινού μελετούν συνδυαστικά τις επαγγελματικές μονογραφίες που έχουν
εκπονηθεί και τα συμπεράσματα για την προσωπικότητα του κάθε λογοτεχνικού και
κινηματογραφικού χαρακτήρα και καταλήγουν ποιο επάγγελμα θα ταίριαζε περισσότερο
σε ποιο πρόσωπο του Ημερολογίου και της ταινίας. Μέσα από την παραπάνω υπόδυση
ρόλων εν είδει Ομαδικής Συμβουλευτικής (Χαροκοπάκη κ.ά., 2007: 195) οι μαθητές
ασκούν την κριτική τους σκέψη και προσομοιώνοντας τη διαδικασία επαγγελματικής
συμβουλευτικής που θα δέχονταν υπό κανονικές συνθήκες προετοιμάζονται και
αποκτούν μια ιδέα του πώς να λειτουργούν αυτόνομα και τελικά να «αυτοπροσανατολίζονται».
7η διδακτική ώρα: «Πολλαπλές νοημοσύνες, πολλαπλάσιες εναλλακτικές»
Την έβδομη διδακτική ώρα προτείνεται να επιχειρηθεί η γνωριμία των μαθητών με
τη Θεωρία της Πολλαπλής Νοημοσύνης του Howard Gardner ως επιστέγασμα της
προηγούμενης διδακτικής ώρας. Απώτερος στόχος είναι η αυτοκατανόηση κάθε μαθητή
και η ανακάλυψη των ταλέντων του, ώστε στη συνέχεια να τα καλλιεργήσει από μόνος
του πια και να τα αξιοποιήσει στον τομέα του επαγγέλματος. Ο στόχος υλοποιείται
αρχικά με αφόρμηση από το μουσικό ταλέντο της Άννας της ταινίας και τη γλωσσική και
ενδοπροσωπική νοημοσύνη της Άννας Φρανκ, όπως αναδεικνύεται μέσα από την
ημερολογιακή γραφή της. Ακολούθως, γίνεται μια αδρομερής παρουσίαση της θεωρίας
και μια πρακτική σύνδεσή της με παραδείγματα από τα επαγγέλματα της ταινίας ή από
προσωπικά παραδείγματα που έχουν υπ’ όψιν τους οι μαθητές. Τελικά, προ(σ)καλούνται
να αναγνωρίσουν οι ίδιοι το δικό τους ταλέντο και είδος νοημοσύνης.
8η διδακτική ώρα: «Προσωπικές καταθέσεις από την ενασχόληση με τα
επαγγέλματα»
Για την όγδοη και τελευταία διδακτική ώρα προβλέπεται συζήτηση στην ολομέλεια
της τάξης, κατά την οποία γίνεται μια συνολική θεώρηση της πορείας διδασκαλίας του
προτεινόμενου σεναρίου. Οι μαθητές καταθέτουν τις προσωπικές τους απόψεις και
εμπειρίες αλλά κυρίως το τι κέρδισαν σε προσωπικό επίπεδο από την ενεργό συμμετοχή
τους στις δραστηριότητες και πώς μπορούν να αξιοποιήσουν αυτά τα κεκτημένα, ώστε να
εξελιχθούν ως προσωπικότητες. Νύξη μπορεί να γίνει και στον ρόλο του σχολείου ως
προς τη συμβολή στον επαγγελματικό προσανατολισμό και την προσωπική ωρίμανση.
Κριτική-Αξιολόγηση της Διδακτικής Πρότασης
Η ανωτέρω διδακτική πρόταση μπορεί να αξιολογηθεί ως αποτελεσματική στον βαθμό
που συμβάλλει στην προσωπική ωρίμανση και την κοινωνικοποίηση των μαθητών με
αναφορά σε ζητήματα επαγγελματικού προσανατολισμού.
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Συμπεράσματα
Συμπερασματικά, θα έλεγε κανείς ότι ο εργαλειακός ρόλος της Λογοτεχνίας
αναδεικνύεται κρίσιμος και στον τομέα της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού
Προσανατολισμού. Το δε «πείραμα» παρεισαγωγής του σχολικού Επαγγελματικού
Προσανατολισμού στο πλαίσιο της διδασκαλίας της Λογοτεχνίας μπορεί σε μεγάλο
βαθμό να αποβεί επιτυχές.
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ:
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ
Στο παρόν άρθρο αποσαφηνίζονται αρχικά οι όροι Επαγγελματική Συμβουλευτική και
Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και περιγράφονται οι επικρατούσες στην αγορά εργασίας
συνθήκες καθώς και τα χαρακτηριστικά της εφηβείας, που συνδέονται με την
επαγγελματική ανωριμότητα και αναποφασιστικότητα. Ακολουθεί η παρουσίαση
έρευνας που διενεργήθηκε κατά το σχολικό έτος 2017-2018 σε 449 μαθητές δύο Λυκείων
της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας. Τεθέντες στόχοι ήταν η διερεύνηση των
υφιστάμενων γνώσεων για τις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και η
αποτύπωση των αναγκών των μαθητών για παροχή Συμβουλευτικής και Σχολικού
Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο σχολείο. Τα αποτελέσματά της, που
επιβεβαιώνουν την αναγκαιότητα της ύπαρξης των παραπάνω, παρέχουν σημαντικά και
αξιοποιήσιμα στοιχεία για μελλοντική διεξαγωγή ανάλογων ερευνών μεγαλύτερης
κλίμακας.
Λέξεις-κλειδιά: Συμβουλευτική, μαθητές, Λύκειο, Επαγγελματικός Προσανατολισμός.
INVESTIGATION ON THE NEEDS OF STUDENTS FOR COUNSELING AND
PROFESSIONAL ORIENTATION IN SCHOOL:
THE CASE OF THE PREFECTURE OF ACHAIA
This article clarifies the terms of Professional Career Counseling and Career Counseling
and describes the conditions prevailing in the labor market as well as the characteristics
of puberty associated with professional immaturity and indecision. Here is the
presentation of a survey conducted during the school year 2017-2018 among 449 students
of two Lyceums of Achaia Regional Unity. The objectives were to explore the existing
knowledge concerning higher education institutes as well as to illustrate the needs of
students for Counseling and School Vocational Guidance in School. Its results, which
confirm the necessity of the above, provide important and useful data for future larger
scale surveys.
Key words: Counseling, students, Lyceum, Vocational Guidance.
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Εισαγωγή
Με δεδομένο ότι το επάγγελμα αποτελεί μία από τις βασικότερες μεταβλητές της
κοινωνικής διαστρωμάτωσης του πληθυσμού, η επαγγελματική επιλογή σημαδεύει όχι
μόνο το ίδιο το άτομο αλλά και το κοινωνικό του περιβάλλον. Αυτό συμβαίνει, γιατί
μέσω του επαγγέλματος ο καθένας δίνει μια υπόσχεση καταρχήν στον ίδιο του τον εαυτό
ότι θα πραγματοποιήσει τις επιθυμίες του και δευτερευόντως, στο κοινωνικό σύνολο ότι
θα ασκήσει τίμια και ευσυνείδητα το έργο του (Κίντης, 1980).
Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και μέχρι την αποφοίτηση από το Λύκειο, ο
μαθητής καλείται τρεις φορές να προβεί σε επαγγελματικές επιλογές. Αρχικά στη Γ΄
Γυμνασίου, όπου πρέπει να αποφασίσει αν θα ακολουθήσει σπουδές στη Γενική ή
Τεχνική εκπαίδευση. Η επιλογή αυτή, λόγω της ανωριμότητας και της έλλειψης
γνώσεων, αντικατοπτρίζει συνήθως τις επιθυμίες των γονέων ή την επίδραση της
σχολικής επίδοσης (Γεωργογιάννης, 2010). Κατά δεύτερον, στην Α΄ Λυκείου, ο έφηβος
μαθητής επιλέγει εκπαιδευτική κατεύθυνση στο Γενικό Λύκειο (θεωρητική/θετική) ή
επαγγελµατική στο Τεχνικό Λύκειο. Τέλος, η τρίτη επιλογή σχετίζεται µε την
αποφοίτησή του από το Λύκειο και την επιλογή Τριτοβάθμιας Σχολής ή άλλου Δημόσιου
ή Ιδιωτικού Φορέα.
Η καίρια και επιτυχής λήψη αποφάσεων παρόμοιου είδους, καθίσταται
δυσχερέστερη από τις ιδιαιτερότητες της εφηβικής ηλικίας. Συγκεκριμένα, η εφηβεία
είναι η περίοδος που στη ζωή του νέου σημειώνονται καταλυτικές αλλαγές και
σηματοδοτεί το πέρασμα από έναν προστατευμένο τρόπο ζωής σε έναν ανοιχτότερο και
ελεύθερο. Σε σωματικό-βιολογικό επίπεδο και κάτω από την επίδραση των ορμονών
παρατηρείται το αυξητικό τίναγμα. Σε ψυχολογικό επίπεδο, ο έφηβος παρουσιάζει
ευερεθιστότητα, ένταση και νευρικότητα και τον απασχολεί συνεχώς το σώμα του και οι
αλλαγές που επιτελούνται σε αυτό, ενώ η προσωπικότητά του βρίσκεται υπό διάπλαση.
Για να μπορέσει να αντιμετωπίσει όλα αυτά, καταφεύγει σε διάφορους μηχανισμούς
άμυνας. Απομονώνεται από τους γύρω του, ονειροπολεί, παρουσιάζει τάσης φυγής από
την καθημερινότητα και αρκετά συχνά νιώθει ως καταδιωκόμενος από το περιβάλλον και
τους σημαντικούς γι’ αυτόν άλλους. Οι σχέσεις με τους γονείς του και το περιβάλλον του
αναδομούνται και η ανωριμότητα και η αναποφασιστικότητα είναι από τα κύρια
χαρακτηριστικά του (Ηerbert, 1994). Αν ληφθεί υπόψη ότι σπάνια ένα ανώριμο άτομο
μπορεί να επιτύχει τις δέουσες, σε κάθε επίπεδο, επιλογές, γίνονται κατανοητοί οι
κίνδυνοι που ελλοχεύουν για τον έφηβο πίσω από τη λήψη παρόμοιων αποφάσεων
(Χαλικιά & Κιτσαρά, 2016).
Επαγγελματική Συμβουλευτική και Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας
Προκειμένου ο έφηβος να ενδυναμωθεί για την αντιμετώπιση των παραπάνω
αντιξοοτήτων και να οδηγηθεί στην αναγνώριση των δεξιοτήτων του και στην ενίσχυση
των ικανοτήτων του, υποστηρίζοντας και επιβεβαιώνοντας τις επαγγελματικές του
επιλογές, δημιουργήθηκε ένας ειδικός κλάδος της Συμβουλευτικής, η Επαγγελματική
Συμβουλευτική (vocational counseling). Η προαναφερθείσα αποσκοπεί στη διερεύνηση
και αποσαφήνιση των κλίσεων, των προοπτικών και των πιθανών λύσεων, σχετικά με
την επιλογή επαγγέλματος από τον συμβουλευόμενο. Όμως, η παροχή της είναι
εξαιρετικά δυσχερής λόγω των συνεχώς μεταβαλλόμενων οικονομικών, κοινωνικών και
πολιτικών συνθηκών (Μπρούζος, 1998). Από την Μαλικιώση-Λοΐζου (2004), η
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επαγγελματική συμβουλευτική ορίζεται ως: «η πολυδιάστατη προσπάθεια στήριξης των
ανθρώπων στην αντιμετώπιση των δυσκολιών που σχετίζονται με το σύνολο των
επαγγελματικών τους επιλογών». Συνεπώς, η επαγγελματική συμβουλευτική ασχολείται
με την επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου σε όλη τη διάρκεια της ζωής του και
περιλαμβάνει ποικίλους παράγοντες (ψυχολογικούς, κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς,
οικονομικούς, πολιτισμικούς, σωματικούς και τυχαιότητας). Όσον αφορά στο σύμβουλο,
δεν αντιμετωπίζεται απλά και μόνον «ως ειδικός του επαγγελματικού προσανατολισμού
αλλά ως διευκολυντής και συγκατασκευαστής της προσωπικής ανάπτυξης και του
σχεδιασμού ζωής του ατόμου» (Καλίρης & Κρίβας, 2013). Συχνά, αντί του όρου
Επαγγελματική Συμβουλευτική, γίνεται χρήση του όρου Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας.
Όμως, οι δύο όροι δεν πρέπει να συγχέονται. Η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας αφορά
στην υποστήριξη που μπορεί να παρέχει ο σύμβουλος σε άτομα που ενεργοποιούνται
επαγγελματικά και έχουν ήδη εισαχθεί στην αγορά εργασίας. Αντίθετα, ο όρος
Επαγγελματική Συμβουλευτική φαίνεται να καλύπτει όλες τις φάσεις της επαγγελματικής
ζωής τόσο πριν από την έναρξη της σταδιοδρομίας όσο και κατά τη διάρκεια αυτής, ενώ
δεν διευκολύνει μόνο την επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου, αλλά ενισχύει και την
προσωπική του ανάπτυξη (Σιδηροπούλου-Δημακάκου κά., 2008). Συνοψίζοντας ο
Κασσωτάκης (2004) την σκοποθεσία της επαγγελματικής συμβουλευτικής, επισημαίνει
ότι η τελευταία επιδιώκει: Να συνεπικουρήσει το άτομο, ώστε να αναγνωρίσει τα
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του, να αποσαφηνίσει τις φιλοδοξίες του και τις
επιδιώξεις του και να διαμορφώσει τον προσωπικό του αξιακό κώδικα, ώστε να οδηγηθεί
σε μία ορθή επαγγελματική επιλογή. Να καταστήσει το άτομο ικανό να λαμβάνει
αποφάσεις αναγνωρίζοντας από πριν τις συνέπειες που αυτές ενδέχεται να εμπεριέχουν,
τόσο για τον ίδιο όσο και για το κοινωνικό σύνολο. Παράλληλα, να είναι σε θέση να
παρακολουθεί την εξέλιξη και υλοποίηση των επαγγελματικών του αποφάσεων και να τις
τροποποιεί, όταν και όπου αυτό απαιτείται. Να συμβάλλει αποτελεσματικά στη μείωση
της σχολικής αποτυχίας και στον περιορισμό της σχολικής διαρροής. Να αυξήσει το
βαθμό της εργασιακής ικανοποίησης για τον εργαζόμενο. Να συντελέσει στην
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και στην καίρια κατανομή του στους διάφορους
τομείς της παραγωγικής δραστηριότητας. Να ερευνά και να αποσαφηνίζει θεωρητικά και
πρακτικά ζητήματα που σχετίζονται με την επαγγελματική ανάπτυξη, τις μεθόδους, τα
μέσα και τις διαδικασίες συμβουλευτικής υποστήριξης και την αποτελεσματικότητά
τους.
Στην εκπαίδευση οι «υπάρχουσες» υποστηρικτικές δομές παροχής Επαγγελματικής
Συμβουλευτικής είναι: Ο «ανύπαρκτος…» ΣΕΠ, τα νεοσυσταθέντα ΚΕΣΥ, ο ΟΑΕΔ, τα
Γραφεία Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, η Αγωγή
Σταδιοδρομίας, το ΕΛΚΕΠΑ και κάποιοι ιδιωτικοί φορείς. Επισημαίνεται ότι στην
ελληνική πραγματικότητα ο όρος Επαγγελματικός Προσανατολισμός αποτελεί μια
διαδικασία με προδιαγεγραμμένη δομή (Ξωχέλλης, 2007) και έχει ταυτιστεί με την
εκπαιδευτική διαδικασία που αποσκοπεί στην ενίσχυση των μαθητών σχετικά με τη λήψη
των επαγγελματικών τους αποφάσεων για να εξασφαλίσουν την πλέον αρμόζουσα σε
αυτούς επαγγελματική αποκατάσταση (Ηλιάδης, 1996). Η ύπαρξη του ΣΕΠ, με δεδομένη
την εικόνα της αγοράς εργασίας, είναι σήμερα επιτακτικότερη παρά ποτέ.
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Η αγορά εργασίας
Η σημερινή αγορά εργασίας έχει τη μορφή ενός «καλειδοσκοπίου», γιατί η εικόνα της
αλλάζει, αφού χαρακτηρίζεται από αλλεπάλληλες μεταβολές και από αποδόμηση των
παραδοσιακών μορφών επαγγελματικής απασχόλησης. Οργανώνεται με πιο ευέλικτους
τρόπους, και δίνει έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων απαραίτητων για την
αυτοδιαχείριση της σταδιοδρομίας και της δια βίου εκπαίδευσης (Panitsides, 2013).
Καθοριστικό ρόλο στην ατομική επαγγελματική επιτυχία διαδραματίζει το επίπεδο της
απασχολησιμότητας δηλαδή της ικανότητας του ατόμου να αποκτά μια απασχόληση, να
διατηρεί την απασχόληση αυτή και να είναι σε θέση να αποκτήσει νέα εφόσον κάτι
τέτοιο απαιτηθεί σε ένα μεταβαλλόμενο κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά περιβάλλον
(Hillage & Pollard, 1998). Παράλληλα τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται και ο όρος
«flexicurity» που σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει «ευέλικτη εργασία με ασφάλεια».
Αναφορικά με την απασχολησιμότητα, μπορεί να αυξηθεί μόνο όταν τα ατομικά
χαρακτηριστικά και οι δεξιότητες αναπτύσσονται μέσα σε ένα ευνοϊκό για την
απασχόληση περιβάλλον και υπάρχει σύγκλιση ατομικής πρωτοβουλίας και δομικής
υποστήριξης. Σύμφωνα δε με την Ο. Επιτροπάκη «η ζυγαριά για την ευθύνη της
διαχείρισης καριέρας και την εύρεση εργασίας, έχει πλέον γείρει δραστικά προς την πλευρά
του ατόμου, αντί προς αυτήν του οργανισμού είτε του κράτους, όπως ήταν στο παρελθόν»
(Δαμουλιάνου, 2013).
Είναι γεγονός λοιπόν ότι η έννοια της «επαγγελματικής σταδιοδρομίας»
επαναπροσδιορίζεται, καθώς η ένταξη κάθε εργαζομένου στην παραγωγική διαδικασία,
πιθανόν να μην είναι οριστική. Ο σημερινός άνθρωπος λόγω της ρευστότητας των
κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, επιλέγει πολλά αντικείμενα ενασχόλησης στη
διάρκεια της ζωής του. Πρόκειται για το μοντέλο της «σταδιοδρομίας χωρίς πλαίσιο και
όρια», στο οποίο ο εκάστοτε εργαζόμενος δεν διστάζει να αλλάξει επάγγελμα και
επαγγελματικό περιβάλλον (Sullivan & Arthur, 2006). Οι αλλεπάλληλες αυτές αλλαγές
οδηγούν νομοτελειακά στην ανάγκη ύπαρξης δια βίου επαγγελματικής συμβουλευτικής
και επαγγελματικού προσανατολισμού που αποσκοπούν στην λήψη σωστών και
ενήμερων επαγγελματικών αποφάσεων (Ταουκτσή, 2010).
Η ταυτότητα της έρευνας
Σκοποθεσία
Ως σκοπός της διενεργηθείσας κατά το σχολικό έτος 2017-2018 ποσοτικής έρευνας
τέθηκε η διερεύνηση των αναγκών των μαθητών για Συμβουλευτική και Επαγγελματικό
Προσανατολισμό στο Λύκειο και η διαπίστωση του βαθμού επιρροής των ατομικών και
περιβαλλοντικών παραγόντων, των κινήτρων και της προσωπικότητας στην
επαγγελματική επιλογή.
Ερευνητικό δείγμα
Το ερευνητικό δείγμα αποτελείτο από 449 μαθητές/τριες (219 Αγόρια και 230 Κορίτσια),
δύο ημερησίων ΓΕΛ της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας και
συγκεκριμένα του ΓΕΛ Κάτω Αχαΐας και του ΓΕΛ Ρίου. Η προέλευση των μαθητών από
ένα κεντρικό και ένα περιφερειακό σχολείο συνετέλεσε στη διασφάλιση της
αντιπροσωπευτικότητας του δείγματος και στη δυνατότητα υλοποίησης συγκρίσεων.
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Ερωτηματολόγιο
Το διανεμηθέν αυτοσυμπληρούμενο ερωτηματολόγιο περιέχει 46 ερωτήσεις και είναι
χωρισμένο σε τρεις ενότητες. Η πρώτη ενότητα περιέχει οκτώ ερωτήσεις (1-8) που
αφορούν δημογραφικά στοιχεία των μαθητών και των γονέων τους. Η δεύτερη ενότητα
περιέχει δεκαπέντε ερωτήσεις (9-23) που διερευνούν τις επαγγελματικές απόψεις των
νέων. Η τρίτη ενότητα περιέχει είκοσι τρείς ερωτήσεις (24-46), που διερευνούν το
σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό/συμβουλευτική. Αρχικά δόθηκε το
ερωτηματολόγιο σε μια πρώτη μορφή του και σε ένα τμήμα από κάθε σχολείο, στο Α1
του ΓΕΛ Κάτω Αχαΐας και στο Β2 του ΓΕΛ Ρίου. Στην πιλοτική αυτή έρευνα, δόθηκε
στους ερευνητές η δυνατότητα να εντοπιστούν κενά, ασάφειες και παραλείψεις και να
εκτιμηθεί ο απαιτούμενος για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου χρόνος. Επιπλέον
και πριν να καταρτιστεί η τελική μορφή του ερωτηματολογίου υπήρξε εστιασμένο
ενδιαφέρον και επικέντρωση στην εγκυρότητα (validity), δηλαδή στη δυνατότητα το
ερωτηματολόγιο να μετράει πράγματι αυτό στο οποίο αναφέρεται και στην αξιοπιστία
(reliability), δηλαδή στη δυνατότητα να αποκτηθούν με το ίδιο ερωτηματολόγιο, οι ίδιες
πάλι απαντήσεις. Τέλος, εξήχθησαν αποτελέσματα σχεδόν αντικειμενικά, που δεν
βασίστηκαν στην προσωπική κρίση των ερευνητών (Cohen & Manion,1994· Robson,
2007).
Τα ερευνητικά ερωτήματα
Τα ερευνητικά ερωτήματα που απασχόλησαν τη διενεργηθείσα έρευνα ήταν τα
ακόλουθα:
 Ποιοι είναι κυρίως οι επαγγελματικοί προβληματισμοί των μαθητών σήμερα;
 Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τους μαθητές/τριες να επιλέξουν το επάγγελμα
που θα ακολουθήσουν;
 Πόσο πληροφορημένοι είναι οι μαθητές του Λυκείου για τις Σχολές της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης;
 Πόσο συνειδητοποιημένοι είναι οι μαθητές του Λυκείου για τις επαγγελματικές
επιλογές τους;
 Ποια η άποψή τους για την Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό
Προσανατολισμό, και από ποιους φορείς και με ποιο τρόπο θεωρούν σκόπιμο να
επιμορφωθούν σε θέματα Επαγγελματικής Συμβουλευτικής- Προσανατολισμού;
Συμπεράσματα
Όπως προαναφέρθηκε, η διενεργηθείσα έρευνα αφορούσε 449 μαθητές των τάξεων
Λυκείου. Επομένως δεν μπορούμε να ισχυρισθούμε ότι τα αποτελέσματα έχουν καθολική
ισχύ, και οπωσδήποτε η διατύπωση κάποιων συμπερασμάτων, θα πρέπει να γίνει με
μεγάλη προσοχή και με επιφύλαξη. Όμως, από την αποδελτίωση των ερωτηματολογίων
αποκαλύπτεται η τάση που υπάρχει σε αυτή τη φάση της σχολικής ζωής για τον
καθορισμό του επαγγελματικού μέλλοντος των εκπαιδευομένων και αφορά στην αγωνία
των μαθητών για επαγγελματικό προσανατολισμό, που πηγάζει από την επικρεμάμενη
δαμόκλειο σπάθη της ανεργίας.
Συγκεκριμένα προέκυψε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό μαθητών έχει επιλέξει την
θετική κατεύθυνση στο Λύκειο, με δεύτερη επιλογή τη θεωρητική και τελευταία την
οικονομική κατεύθυνση. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό, στο μεγάλο εύρος επιλογών
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των σχολών θετικής κατεύθυνσης (Πολυτεχνεία, Φυσικομαθηματικές και Ιατρικές
σχολές), και ίσως στις βελτιωμένες προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης
συγκριτικά με τις σχολές των υπόλοιπων κατευθύνσεων. Είναι φανερό ότι μεγάλο
ποσοστό προτιμήσεων από όλες τις κατευθύνσεις συγκεντρώνουν οι στρατιωτικές σχολές
και οι σχολές αστυνομίας. Άλλωστε είναι οι σχολές που οδηγούν σε άμεση
επαγγελματική αποκατάσταση, και αυτό φαίνεται να αποτελεί κριτήριο επιλογής για
πολλούς μαθητές.
Το μορφωτικό επίπεδο των γονέων των μαθητών είναι αντίστοιχο και στα δύο
σχολεία (το περιφερειακό ΓΕΛ Κάτω Αχαΐας & ένα σχολείο πόλης όπως το ΓΕΛ Ρίου).
Οι πιο πολλοί γονείς είναι απόφοιτοι Λυκείου και σε πολύ μικρότερα ποσοστά απόφοιτοι
ΤΕΙ-ΑΕΙ. Ως προς το επάγγελμα των γονέων διαπιστώνεται, ότι πολύ μεγάλο ποσοστό
γυναικών (45%) ασχολούνται με οικιακά.
Κυρίαρχο πρόβλημα των μαθητών, αποτελεί το άγχος στο σχολείο/ φροντιστήριο
που απορρέει από την πίεση των μαθημάτων και η συνακόλουθη έλλειψη ελεύθερου
χρόνου. Συγκεκριμένα, 279 μαθητές (ποσοστό 62%) θεωρούν ότι το άγχος, που
προκύπτει από την πίεση των μαθημάτων στο σχολείο ή και στο φροντιστήριο, είναι το
πιο σημαντικό πρόβλημα. Ακολουθεί με ποσοστό 25% περίπου (110 μαθητές), η άποψη
ότι το πρόβλημα της ανεργίας και η δυσκολία στην επαγγελματική αποκατάσταση είναι
αυτό που ψαλιδίζει τα όνειρα τους για το μέλλον. Το 15,4% (69 μαθητές) πιστεύουν ότι
οι νέοι άνθρωποι είναι αποπροσανατολισμένοι, 14% (63 μαθητές) υποστηρίζουν ότι
μεγάλο πρόβλημα είναι τα οικογενειακά/ οικονομικά προβλήματα, ενώ μόλις 12,9% (58
μαθητές) υποστηρίζουν ότι τα ναρκωτικά και οι ουσίες αποτελούν μάστιγα για την
νεολαία.
Όσον αφορά την επιλογή του επαγγέλματος, μεγάλο ποσοστό μαθητών στη
Λυκειακή Βαθμίδα (37%) δεν έχει επιλέξει επάγγελμα, ενώ το 63% του δείγματος (449
μαθητές) έχει επιλέξει. Η επίδραση των γονιών στους μαθητές που έχουν επιλέξει
επάγγελμα (63% / 283 μαθητές), είναι αρκετά σημαντική έως πολύ σημαντική στο 47%
του δείγματος. Αντίθετα, η γνώμη των φίλων φαίνεται να έχει ελάχιστη επίδραση.
Βασικό κριτήριο στην επιλογή του επαγγέλματος αποτελεί για τους μαθητές η
προσωπικότητά τους, αλλά και οι δεξιότητες που έχουν καλλιεργηθεί. Οι απαντήσεις των
μαθητών αναφορικά με τις επιδράσεις που δέχονται για την επιλογή του επαγγέλματος
οδηγούν στα ακόλουθα συμπεράσματα. Οι γονείς διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις
εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των παιδιών τους. Η γονική συμμετοχή στη
διαδικασία της επαγγελματικής καθοδήγησης, ειδικά στα εφηβικά χρόνια ενός παιδιού,
είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν τις αντιλήψεις του για
τον κόσμο της εργασίας. Και ενώ οι πληροφορίες που θα δοθούν στο παιδί από
Καθηγητές Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής είναι σημαντικές, εξίσου
σημαντικές θεωρούνται από τους ερωτηθέντες και οι συζητήσεις που οι γονείς έχουν με
τα παιδιά τους, όπως επίσης και οι αναζητήσεις πληροφοριών και δεδομένων στις οποίες
θα επιδοθούν για να τα βοηθήσουν να πάρουν τις σωστές αποφάσεις. Οι γονείς βοηθούν
σε μεγάλο βαθμό το παιδί τους να ανακαλύψει τα ενδιαφέροντα του, τις κλίσεις και τις
προτιμήσεις του. Δίνουν προσοχή στα ταλέντα και τις δεξιότητές του. Επίσης
μοιράζονται μαζί του τον τρόπο με τον οποίο οι δικές τους αξίες, ενδιαφέροντα,
δεξιότητες και προσωπικότητα σχετίζονται με το επάγγελμά τους. Σημαντική είναι η
επίδραση από τους καθηγητές στο φροντιστήριο και το κοινωνικό περιβάλλον. Οι
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φίλοι/συμμαθητές και το σχολείο επηρεάζουν σε μικρότερο βαθμό ή καθόλου τους
μαθητές, που έχουν αποφασίσει για το επάγγελμα που θα ακολουθήσουν.
Η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών (75%) δεν έχει επισκεφθεί κάποιο φορέα
παροχής υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Ένα μικρό
ποσοστό μαθητών (105) σε ηλικία 14 έως 17 έχουν επισκεφθεί το ΚΕΣΥΠ. Μάλιστα το
89% (93 μαθητές) απάντησαν ότι το έκαναν για να πάρουν πληροφορίες για τον
επαγγελματικό προσανατολισμό, ενώ 11% (12 μαθητές) για διενέργεια ψυχολογικών
τεστ. Η Συμβουλευτική του Επαγγελματικού Προσανατολισμού σημαίνει για τους
μαθητές, κυρίως πληροφόρηση για επαγγέλματα που έχουν μέλλον αλλά και
συμπλήρωση τεστ προσωπικότητας. Η άσκησή της θεωρείται χρήσιμη από τους
περισσότερους μαθητές και μάλιστα πιστεύουν ότι είναι αναγκαίο να εφαρμόζεται σε όλο
το διάστημα της σχολικής ζωής. Το 44,8% (201 μαθητές) πιστεύουν ότι η Επαγγελματική
Συμβουλευτική πρέπει να διενεργείται σε όλο το διάστημα της σχολικής ζωής, και μόνο
ένα 2,2% (10 μαθητές) ισχυρίζονται ότι δεν χρειάζεται καθόλου. Συνεπώς η πλειοψηφία
μαθητών, ανεξάρτητα από την περίοδο υλοποίησης που ο καθένας πιστεύει ότι πρέπει να
εφαρμόζεται, θεωρεί αναγκαία την ύπαρξή της.
Τέλος, οι μαθητές θεωρούν στην πλειοψηφία τους απαραίτητη τη συνδρομή
ειδικού για την συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου. Επίσης πιστεύουν ότι η
ύπαρξη ειδικής ιστοσελίδας, με απλές αλλά έγκυρες πληροφορίες για τις σχολές της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, θα ήταν χρήσιμη. Σε μικρότερο βαθμό θα ωφελούσε η
ύπαρξη forum στο διαδίκτυο, για ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τον Επαγγελματικό
Προσανατολισμό. Σε αυτή την περίπτωση, περισσότερο θα εμπιστεύονταν ανθρώπους
που ασκούν το επάγγελμα που τους ενδιαφέρει, μετά ειδικούς στην επαγγελματική
συμβουλευτική και πολύ λιγότερο συμμαθητές τους.
Προτάσεις
Από την παραπάνω παράθεση των ευρημάτων της έρευνας προκύπτει ότι κυρίαρχο
προβληματισμό των μαθητών αποτελεί το άγχος στο σχολείο και στο φροντιστήριο, που
προκύπτει από την πίεση των μαθημάτων. Επίσης η επαγγελματική αποκατάσταση αλλά
και η υφιστάμενη ανεργία στους νέους ανθρώπους, αποτελεί μια από τις κυρίαρχες
βασάνους τους. Δυστυχώς το σχολείο δεν ενημερώνει επαρκώς τους μαθητές σε θέματα
Επαγγελματικής Συμβουλευτικής, όπως προκύπτει από το ερωτηματολόγιο. Και αυτό
εξηγείται όπως ήδη έχει σημειωθεί, σε μεγάλο βαθμό από την έλλειψη μαθήματος ΣΕΠ
στο Λύκειο αλλά και αντίστοιχων δράσεων προς αυτή την κατεύθυνση. Μελετώντας όλα
τα παραπάνω ευρήματα θα μπορούσαμε να προτείναμε τα εξής:
 Το πιεστικό πρόγραμμα μαθημάτων του Λυκείου, το άγχος των πανελλαδικών
εξετάσεων και η ανεπάρκεια ελεύθερου χρόνου, δεν βοηθούν στην κατεύθυνση
ήρεμου και δημιουργικού χρόνου για τους μαθητές του Λυκείου. Κατά τη γνώμη
μας, η αποδέσμευση των εξετάσεων για την εισαγωγή στις σχολές της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από το Λύκειο θα βοηθούσε.
 Η εισαγωγή μαθήματος ΣΕΠ στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Λυκείου, ειδικά στην
Α΄ τάξη, θα ήταν πολύ χρήσιμο για τους μαθητές. Επιπλέον, εκδηλώσεις αλλά και
δράσεις που στοχεύουν να ενημερώσουν τους μαθητές για τα επαγγέλματα είναι
δραστηριότητες στις οποίες θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα. Παράδειγμα
τέτοιων δραστηριοτήτων θα μπορούσε να είναι η πρόσκληση από τα Λύκεια
επαγγελματιών και ειδικών συμβούλων, οι οποίοι έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις

- 35 -

ου

Πρακτικά του 1 Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου
«Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Πολιτιστικές Δραστηριότητες»

για να παρουσιάζουν τεκμηριωμένα στους μαθητές τις απαιτήσεις αλλά και τις
συνθήκες των επαγγελμάτων και των αντίστοιχων σπουδών. Απαραίτητη
προϋπόθεση είναι η διευκόλυνση της εισόδου των ατόμων αυτών στα σχολεία και
η απαλλαγή της όλης διαδικασίας από το υφιστάμενο γραφειοκρατικό πλαίσιο
 Σε κάθε περίπτωση, η ανάθεση του μαθήματος ΣΕΠ είναι αναγκαίο να γίνεται
μόνο σε εκπαιδευτικούς καταρτισμένους και επιμορφωμένους σε θέματα
Επαγγελματικής Συμβουλευτικής. Επιβάλλεται να είναι ξεκάθαρο, ότι στόχος δεν
είναι η συμπλήρωση των ωρών διδασκαλίας των εκπαιδευτικών στο σχολείο με
το μάθημα του ΣΕΠ. Οι μαθητές καλούνται στο Λύκειο να πάρουν αποφάσεις για
τις σπουδές τους και την επαγγελματική πορεία τους. Επομένως, θέλουν
υποστήριξη από εκπαιδευτικούς που έχουν εξειδικευμένες γνώσεις στην
Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό. Επιπρόσθετα
απαιτείται επανασχεδιασμός των ωρολογίων προγραμμάτων, ενίσχυση των
υποστηρικτικών συμβουλευτικών δομών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και
αναβάθμιση της υπάρχουσας υλικοτεχνικής υποδομής. Αν εφαρμοστούν τα
παραπάνω μέτρα και εδραιωθεί θεσμικά ο ΣΕΠ, δύναται να λειτουργήσει ως
συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην εκπαίδευση, την κοινωνία και την αγορά
εργασίας. Μέσω της έγκαιρης και έγκυρης επαγγελματικής πληροφόρησης που
θα παρέχει στους νέους, θα μετατραπεί σε ένα μηχανισμό επιβολής της
κοινωνικής δικαιοσύνης, αφού θα εξασφαλίσει την απρόσκοπτη πρόσβαση όλων
στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές ευκαιρίες (Λαγουδάκος & Λογιώτης,
2016).
 Οι γονείς επηρεάζουν τους εφήβους αναφορικά με τις εκπαιδευτικές και
επαγγελματικές επιλογές. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι πιεστικοί, και
βασιζόμενοι σε δικά τους στερεότυπα οδηγούν τα παιδιά τους σε λανθασμένες
επιλογές. Επομένως, επιμόρφωση των γονιών σε θέματα ψυχολογίας των εφήβων,
αλλά και επαγγελματικών επιλογώ, κρίνεται απαραίτητη. Επιπλέον, είναι
αναγκαία η παρότρυνση από το σχολείο να επισκέπτονται οι έφηβοι
εξουσιοδοτημένους και πιστοποιημένους φορείς άσκησης Επαγγελματικής
Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Η δημιουργία ειδικής
ιστοσελίδας από το Υπουργείο Παιδείας, με έγκυρες πληροφορίες για τις σχολές
τις Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, θα βοηθούσε τους μαθητές Λυκείου. Πολύ θετικό
βήμα θα ήταν η δημιουργία ειδικού forum στο διαδίκτυο, για την ανταλλαγή
απόψεων για θέματα σχετικά με εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές. Στο
forum αυτό, απαραίτητη είναι η συμμετοχή ειδικών στην Επαγγελματική
Συμβουλευτική, αλλά και ανθρώπων που ασκούν επαγγέλματα που ενδιαφέρουν
τους μαθητές.
Επέκταση της έρευνας
Η παρούσα έρευνα θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για τη διενέργεια παρόμοιων
μεγαλύτερης κλίμακας ερευνών, προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα εξαχθέντα
αποτελέσματα και από άλλα σχολεία.
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Αργυρούλα Αλεξανδροπούλου*, Παναγιώτα Ψυχογυιοπούλου**
ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ:
ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια καινοτόμος διδακτική μεθοδολογία, η οποία
αποτελεί έμμεση μορφή εφαρμογής του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού
(ΣΕΠ) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Οι μαθητές γνωρίζουν τα επαγγέλματα που
εμπλέκονται στη δημιουργία, δημοσίευση και προώθηση του βιβλίου μέσω μιας
γνωστικής προσέγγισης που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργική γραφή και τη
βιωματική/ανακαλυπτική μάθηση. Με δεδομένη την απουσία του ΣΕΠ από το αναλυτικό
πρόγραμμα σπουδών, ενδέχεται να αποτελέσει μια πρόταση για τη διεύρυνση των
οριζόντων των μαθημάτων σχετικά με τις επιλογές επαγγελματικής σταδιοδρομίας και
μπορεί να εφαρμοστεί στα γνωστικά διδακτικά αντικείμενα, στις δημιουργικές εργασίες
και στα προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας.
Λέξεις-κλειδιά: επαγγέλματα βιβλίου, δημιουργική γραφή, Σχολικός Επαγγελματικός
Προσανατολισμός.
DISCOVERING AND CREATING:
SEARCHING FOR THE PROFESSIONS INVOLVING BOOKS
In this paper, an innovative teaching methodology, which is an indirect form of
implementation of School Vocational Guidance (SVG) in Secondary Education, is
presented. Students get to know the professions involved in creating, publishing and
promoting the book through a cognitive approach which involves among others creative
writing and experiential /discovery learning. Given the absence of the SVG from the
curriculum, this presented methodology can be a proposal on how to broaden the
horizons of students regarding career decision making and can be applied to cognitive
teaching subjects, creative projects and Career Development programs.
Key words: book occupations, creative writing, School Vocational Guidance.
Εισαγωγή
Η επιλογή επαγγέλματος αποτελεί μία από τις μείζονος σημασίας αποφάσεις του ατόμου
που το συνοδεύει σε όλη του τη ζωή και έχει καταλυτική επίδραση τόσο στον εαυτό του,
όσο και στο κοινωνικό σύνολο (Γεωργιοπούλου, 2013). Ο Γάλλος Φιλόσοφος Pascal
επισημαίνει ότι: «η εκλογή του επαγγέλματος αποτελεί τη σοβαρότερη πράξη στη ζωή του
ατόμου. Όλες οι άλλες δεν είναι παρά προοίμιο ή συνέπειες αυτής της πράξης» (Χουρδάκη,
1982). Το άτομο καλείται να πάρει αυτή την απόφαση στην εφηβική ηλικία. Απαραίτητες
* Η Α.Α. είναι Φιλόλογος, Διδάκτορας Ιστορίας και Διευθύντρια του ΓΕΛ Ρίου Αχαΐας. Επικοινωνία:
Κολοκοτρώνη και Μικράς Ασίας, 26504, Άγιος Βασίλειος Ρίο Πατρών, 6945537064,
alexroula66@gmail.com
** H Π.Ψ, είναι φιλόλογος-βιβλιοθηκονόμος Μουσικού σχολείου Καλαμάτας, MEd δημιουργικής γραφής.
Επικοινωνία: Κωνσταντινουπόλεως 19, 24100 Καλαμάτα, 6937232807, ppsixo1@gmail.com
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για τη λήψη της σωστής επαγγελματικής απόφασης είναι η ύπαρξη αυτογνωσίας και η
καλή γνώση του κοινωνικοοικονομικού και πολιτισμικού του περίγυρου (κριτική
κοινωνιογνωσία) (Κοσμίδου-Hardy & Δροσίνου, 2007).
Στις μέρες μας η επαγγελματική επιλογή γίνεται ακόμα κρισιμότερη, επειδή οι
σύγχρονες ανεπτυγμένες κοινωνίες ταλανίζονται από το φαινόμενο της ανεργίας. Η
αναζήτηση επαγγελμάτων και ειδικοτήτων με αυξημένες προοπτικές απασχόλησης στην
αγορά εργασίας, αποτελεί έναν από τους καλύτερους τρόπους διασφάλισης του
εργασιακού μέλλοντος των νέων. Η επιτυχής επιλογή του επαγγέλματος, της οποίας οι
βάσεις τίθενται από τη μικρή ηλικία, οδηγεί συνήθως στη διαμόρφωση χαρακτήρων που
διαπνέονται από αισθήματα αυτοπραγμάτωσης, προσωπικής ικανοποίησης και
προσφοράς απέναντι στο κοινωνικό σύνολο (Κασσωτάκης, 2004). Το σχολείο μπορεί να
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη σωστή επαγγελματική επιλογή, προσφέροντας στο
νέο τα εχέγγυα για την απόκτηση γνώσης, τόσο του εαυτού του όσο και του
περιβάλλοντα κόσμου (Κοσμίδου-Hardy & Δροσίνου, 2007). Σημαντικό όχημα για την
απόκτηση των παραπάνω, αποτελεί ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός, η
έλλειψη του οποίου είναι εμφανής στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο.
Η παρούσα εργασία διαρθρώνεται σε τρία επίπεδα. Αρχικά γίνεται μια προσπάθεια
αποτύπωσης της πορείας και της φθίνουσας εξέλιξης του θεσμού του Σχολικού
Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα από το 1953
μέχρι σήμερα. Στη συνέχεια επιχειρείται η παρουσίαση της λειτουργίας της δημιουργικής
γραφής και η προσφορά της στους μαθητές, ως μέσο κατάκτησης της ανακαλυπτικής
μάθησης και της καλλιέργειας της δημιουργικής και αποκλίνουσας σκέψης. Σε τρίτο
επίπεδο παρουσιάζεται μια καινοτόμος διδακτική προσπάθεια για βιωματική προσέγγιση
της μάθησης και της άσκησης σχολικής επαγγελματικής συμβουλευτικής μέσω της
διερευνητικής γνώσης, με «εργαλείο» τη δημιουργική γραφή.
Η ιστορία της φθίνουσας
Προσανατολισμού στο γυμνάσιο

εφαρμογής

του

Σχολικού

Επαγγελματικού

Αν και σε διεθνές επίπεδο η εφαρμογή του θεσμού του Σχολικού Επαγγελματικού
Προσανατολισμού στις δυτικοευρωπαϊκές χώρες (Αγγλία, Γαλλία) ανάγεται στη
δεκαετία του 1920 (Gothard, 1985· Caroff, 1987), στην Ελλάδα η εισαγωγή του
αντίστοιχου θεσμού. πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1953. Συγκεκριμένα για
πρώτη φορά εισήχθη στη Μαράσλειο Παιδαγωγική Ακαδημία και στην Παιδαγωγική
Ακαδημία Θεσσαλονίκης, με σκοπό να καθιερωθεί αργότερα ως μάθημα στα σχολεία
(Βρεττάκου, 1990). Μεγάλο βήμα για την καθιέρωση του θεσμού συνιστά η ίδρυση της
Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. το 1959 και η εισαγωγή του μαθήματος «Οδηγητική» στο παιδαγωγικό
πρόγραμμα σπουδών, που είχε ως βασικό γνωστικό αντικείμενο το Σχολικό
Επαγγελματικό Προσανατολισμό (Δημητρόπουλος, 1994).
Όσον αφορά στη γυμνασιακή βαθμίδα, ο Σχολικός Επαγγελματικός
Προσανατολισμός εισάγεται ως μάθημα το 1966 με το Β.Δ. της 13.3.1953 και φέρει τον
τίτλο «Πρακτικαί γνώσεις περί τα κύρια επαγγέλματα» (Νομοθετικό Διάταγμα 4379/1964
παρ.8.2). Ένα χρόνο μετά, το εν λόγω μάθημα μετονομάζεται σε «Επαγγελματική
εξερεύνησις και Επαγγελματικός Προσανατολισμός» και διδάσκεται για μια χρονιά στις
τάξεις Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου, με στόχο την ενημέρωση των μαθητών σε θέματα
επαγγελματικής εκπαίδευσης που σχετίζονται με τις οικονομικές και πλουτοπαραγωγικές
δυνατότητες της χώρας: «Το παιδευτικόν έργον του Γυμνασίου πρέπει να είναι … η
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παρόρμησις των μαθητών προς την στοχαστικήν διερεύνησιν του φυσικού περιβάλλοντος
και της κοινωνικής πραγματικότητας καθώς και ο επαγγελματικός προσανατολισμός
αυτών».
Δύο χρόνια μετά αποφασίζεται η διδασκαλία του παραπάνω μαθήματος μόνο στην
Γ΄ τάξη του εξατάξιου Γυμνασίου (ΦΕΚ 225/10-11-1969) και μόνο για το δεύτερο
τετράμηνο του σχολικού έτους, αποσκοπώντας στην επαγγελματική ενημέρωση των
μαθητών και στη διερεύνηση των κλίσεων τους σε σχέση με τα υπάρχοντα επαγγέλματα.
Η σκοποθεσία αυτή δεν τελεσφόρησε, λόγω της μικρής χρονικής διάρκειας εφαρμογής
του θεσμού, γιατί το 1974 με την εγκύκλιο 240/18/16471/26-02-1974/ΥΠ.Ε.Π.Θ, το
μάθημα στην ουσία αντικαταστάθηκε από το μάθημα της Αγωγής του Πολίτη, και μόνο
στο δεύτερο τετράμηνο, όταν περίσσευαν ώρες, διδασκόταν ο Σχολικός Επαγγελματικός
Προσανατολισμός (Κασσωτάκης κ.ά., 2004). Το 1976 με τον Ν. 309/1976 (ΦΕΚ 100/304-1976) «Περί οργανώσεως και διοικήσεως της Γενικής Εκπαιδεύσεως» εισάγεται
πειραματικά στη Γ΄ τάξη του Γυμνασίου και σε σχολεία της Αθήνας και της
Θεσσαλονίκης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ο Σχολικός και Επαγγελματικός
Προσανατολισμός. (άρθρο 28 του Νόμου 306/1976). Το σκεπτικό της εισαγωγής του
μαθήματος ήταν ότι η συγκεκριμένη τάξη αποτελεί σταθμό για τη μετάβαση των
μαθητών σε άλλη εκπαιδευτική βαθμίδα ή στον κόσμο της εργασίας (Βρετάκου, 1990).
Το παραπάνω σκεπτικό εξακολουθεί να υπάρχει μέχρι τις μέρες μας στο ισχύον
νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, γιατί
ολοκληρώνοντας το Γυμνάσιο, οι μαθητές καλούνται να εκφράσουν την πρώτη τους
επίσημη επαγγελματική επιλογή, μέσω της δήλωσης της προτίμησής τους στη γενική ή
επαγγελματική εκπαίδευση.
Με τον Νόμο 1566/85 και μέχρι το τέλος του 1993 η εφαρμογή του ΣΕΠ
υλοποιείται στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου, στην Α΄ και Β΄ τάξη του Γενικού Λυκείου
καθώς και στην Α΄ τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου. Το 1993 με την εγκύκλιο
Γ2/4294/27-08-1993 ΥΠ.Ε.Π.Θ., ο ΣΕΠ περιορίζεται στη Γ΄ Γυμνασίου, προκειμένου να
εξοικονομηθούν οι αντίστοιχες ώρες για τα μαθήματα της Τεχνολογίας και της
Πληροφορικής.
Επτά χρόνια αργότερα και με Υ.Α. 455/Γ2/7-2-2000 ορίζεται ως τέταρτη
κατηγορία Σχολικών Δραστηριοτήτων (Πολιτιστικά, Περιβαλλοντικά, Προγράμματα
Αγωγής Υγείας) η Αγωγή Σταδιοδρομίας, που λειτουργεί υποστηρικτικά στην εφαρμογή
του θεσμού της Συμβουλευτικής - Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην εκπαίδευση,
λόγω της συναφούς θεματολογίας των προγραμμάτων. Από το 2000 μέχρι και το 2010 ο
ΣΕΠ συμπεριλαμβανόταν ως μάθημα στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Γ΄ τάξης του
Γυμνασίου, της Α΄ τάξης του Ενιαίου Λυκείου και της Α΄ τάξης του Επαγγελματικού
Λυκείου. Σήμερα η διδασκαλία του ΣΕΠ ελλείπει τελείως από το Γυμνάσιο και το Γενικό
Λύκειο, ενώ διδάσκεται μερικά στο μάθημα «Σχολικός Επαγγελματικός
Προσανατολισμός – Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια και Υγιεινή» στην Α΄ τάξη του
Επαγγελματικού Λυκείου. Για το σχολικό έτος 2018-2019 δεν προκηρύχθηκαν καθόλου
προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας, ενώ τα νεοϊδρυθέντα Κ.Ε.Σ.Υ (Κέντρα
Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης) που αντικατέστησαν τα προηγούμενα
ΚΕ.Δ.Δ.Υ (Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης) δεν έχουν ακόμα
ξεκαθαρίσει τις αρμοδιότητές τους σχετικά με τον ΣΕΠ. Τέλος με την υπ’ αρ.
Φ.351.1/53/206591/Ε3/29-11-2018 Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 5440/τ. Β΄/5.12.2018), από την 26η Νοεμβρίου 2018
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έπαυσε και η λειτουργία των Κέντρων Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού
(ΚΕ.ΣΥ.Π.) και έληξε η θητεία των Υπευθύνων Σχολικού Επαγγελματικού
Προσανατολισμού.
Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι οι υφιστάμενες επαγγελματικές ανησυχίες
των μαθητών καλύπτονται ελάχιστα από το αναλυτικό πρόγραμμα και από τις επίσημες
δομές. Συνεπώς, καλείται ο συνειδητοποιημένος εκπαιδευτικός να βρει τρόπους που θα
λύσουν τις επαγγελματικές απορίες των μαθητών του και θα τους εφοδιάσει, όσο είναι
δυνατόν, με κατάλληλες γνώσεις που θα αξιοποιηθούν μελλοντικά στις επαγγελματικές
επιλογές τους. Η παραπάνω ανάγκη των μαθητών γίνεται επιτακτικότερη, αν ληφθούν
υπόψη οι ιδιαιτερότητες της εφηβείας και η συνεχής κινητικότητα και το ευμετάβλητο
της αγοράς εργασίας.
Από το έντυπο στο ηλεκτρονικό βιβλίο: Ένα γρήγορο ιστορικό ταξίδι
Η ιστορία της γραφής χάνεται στην αχλή της ιστορίας. Μια πιθανή εκδοχή είναι ότι ο
άνθρωπος εφηύρε τη γραφή, ώστε να μπορεί να καταγράψει την ιδιοκτησία της γης και
τα χρέη του (Senner, 1989), ενώ σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή, η γραφή προέκυψε ως
αποτέλεσμα των εμπορικών συναλλαγών και της ανάγκης για τη διατήρηση γραπτών
τεκμηρίων στα οποία αυτές θα ήταν καταγεγραμμένες (Lerner, 2001). Από τις πήλινες
πλάκες, τον πάπυρο και τις περγαμηνές περάσαμε σταδιακά στο χαρτί και από τους
αντιγραφείς στα κινητά μεταλλικά στοιχεία και στον υπολογιστή. Η επανάστασή της
τυπογραφίας το 1455 έκανε το βιβλίο προσιτό στο ευρύ κοινό, μετατρέποντάς το σε πηγή
ευχαρίστησης, χαράς, ευφορίας για τον αναγνώστη, γιατί τον συμφιλιώνει με το ωραίο,
επιτυγχάνοντας αβίαστα την ψυχαγωγία του (Δελώνης, 1991).
Σήμερα, παρατηρείται ένα πέρασμα από την έντυπη μορφή του βιβλίου στα
ομιλούντα και στα ηλεκτρονικά βιβλία. Τα ομιλούντα βιβλία ή ακουστικά βιβλία (talking
books) εμπεριέχονται σε κασέτες ή και Cοmpact Disks (CD) και έχουν καίρια σημασία
για τα άτομα που δεν μπορούν να διαβάσουν τη γραφή Braille (Γαρυφάλλου κ.ά., 2000).
Όσον αφορά στα ψηφιακά βιβλία, οι πρώτες προσπάθειες ψηφιοποίησης έγιναν
κατά τη δεκαετία του 1970. Όμως, μόλις το 2009 το ηλεκτρονικό βιβλίο άρχισε να
χρησιμοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο (Μαλαφάντης, 2010). Το ίδιο έτος, το
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο έδωσε ένα ευρύτερο ορισμό του ηλεκτρονικού βιβλίου (e-book,
e-textbook, digital textbook, web book, online textbook ή open textbook) σύμφωνα με
τον οποίο ως ηλεκτρονικό βιβλίο δε νοείται μόνο η ψηφιακή έκδοση ενός συμβατού
βιβλίου, αλλά το δυναμικό και διαδραστικό μέσο μάθησης, που λειτουργεί ως
πολυμεσικό εργαλείο γνώσης (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2009).
Σήμερα το βιβλίο κινδυνεύει από την κυριαρχία της ηλεκτρονικής εικόνας. Έρευνα
που έγινε στη Γερμανία το 2017 δείχνει ότι η μεγαλύτερη αγορά βιβλίου στην Ευρώπη,
την πενταετία μεταξύ 2013-2017, έχασε 6,4 εκ. αναγνώστες, πέφτοντας από τους 36,9 εκ.
αναγνώστες το 2013 στα 29,6 εκ. αναγνωστών το 2017. Ως κύριοι λόγοι της
απομάκρυνσης του αναγνωστικού κοινού καταγράφονται ο ξέφρενος ρυθμός ζωής, η
υπερφόρτωση όλων των αισθήσεων, η έλλειψη χρόνου, η συνεχής σύνδεση με το
διαδίκτυο, η κοινωνική δικτύωση και, τέλος, η διαρκής και αυξανόμενη λαχτάρα για
αποσυμπίεση (deep yearning for deceleration) από την πίεση των παραπάνω (Καρατζάς,
2018).
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Εκδόσεις και οι «άνθρωποι πίσω από αυτές»
Παρά την ύπαρξη των προαναφερθέντων αναγνωστικών αντιξοοτήτων, υπάρχουν ακόμα
πολλοί άνθρωποι που διαβάζουν και είναι γεγονός ότι το βιβλίο, είτε σε έντυπη είτε σε
ηλεκτρονική μορφή, για να δημιουργηθεί χρειάζεται μια μεγάλη σειρά επαγγελματιών. Η
όλη διαδικασία είναι εξαιρετικά πολυσύνθετη, γεγονός που αγνοείται από την
πλειοψηφία των χρηστών του. Ένα σύγγραμμα, για να περάσει από την πρωταρχική
μορφή του κειμένου στην αναπαραγωγή του ως αντικείμενο, και από εκεί στην
ανάγνωση, περνά από πολλά στάδια επεξεργασίας. Τα στάδια αυτά καθορίζουν τη
διάρθρωση της εκδοτικής βιομηχανίας, το αντικείμενο εργασίας των απασχολούμενων
στον εκδοτικό χώρο επαγγελματιών, καθώς και τα κανάλια διάθεσης του πολιτιστικού
αυτού προϊόντος.
Προκειμένου λοιπόν οι μαθητές να έλθουν σε επαφή με τους επαγγελματίες του
βιβλίου και να δημιουργήσουν τις επαγγελματικές μονογραφίες τους, προηγήθηκε μια
μικρή έρευνα για να ανιχνευτούν οι προϋπάρχουσες γνώσεις τους. Οι εμπλεκόμενοι
μαθητές γνώριζαν ως υφιστάμενα επαγγέλματα μόνο αυτά του συγγραφέα, του εκδότη,
του βιβλιοπώλη και ελάχιστοι αυτό του εικονογράφου. Κάποιοι από αυτούς έθεσαν σε
αμφισβήτηση το επάγγελμα του συγγραφέα, αναρωτώμενοι αν αποτελεί επάγγελμα ή
δημιουργία. Το ερώτημα απαντήθηκε μέσω της αλληλεπίδρασης μαθητών/πνευματικών
δημιουργών και επαγγελματιών και τελικά κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι παρά τις
δυσκολίες, που αντιμετωπίζουν οι συγγραφείς, είναι ευτυχείς που μπορούν να ασκούν
ένα «επάγγελμα», δημιουργώντας με την τέχνη του λόγου και της γραφής.
Κατά την έρευνα και τη μελέτη τους οι μαθητές ανακάλυψαν ότι για να
δημιουργηθεί και να προωθηθεί στην αγορά ένα βιβλίο εργάζονται γι’ αυτό οι ακόλουθοι
επαγγελματίες: Ο συγγραφέας, οι πρώτοι αναγνώστες, ο επαγγελματίας αναγνώστης, οι
σύμβουλοι έκδοσης, ο φιλόλογος (διορθωτής ή επιμελητής), ο μεταφραστής, ο
σχεδιαστής εσωτερικού (σελιδοποιητής), ο σχεδιαστής εξωφύλλου και μακέτας, ο
εικονογράφος, ο τυπογράφος, ο βιβλιοδέτης, ο υπεύθυνος διανομής, ο βιβλιοπώλης, ο
web designer, ο υπεύθυνος marketing, ο υπεύθυνος βιβλιοπαρουσιάσεων, ο συντονιστής
έκδοσης, ο εκδότης, ο βιβλιοθηκονόμος και ο συντηρητής βιβλίου.
Αφού οι μαθητές αποσαφήνισαν τις αρμοδιότητες του κάθε επαγγελματία,
αναζήτησαν τον τρόπο που μπορεί κάποιος να αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις για να
ασχοληθεί με τα παραπάνω επαγγέλματα, τα ανάλογα προγράμματα σπουδών καθώς και
τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα. Με την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών
επισκέψεων στους χώρους εργασίας των επαγγελματιών του βιβλίου και με συνεντεύξεις
που πραγματοποιήθηκαν μέσω τηλεδιάσκεψης ή με την προσέλευση των ειδημόνων στον
χώρο του σχολείου, κατηγοριοποιήθηκαν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι
ιδιότητες/δεξιότητες που απαιτείται να διαθέτει όποιος ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με τα
παραπάνω επαγγέλματα. Παράλληλα, διερευνήθηκαν και διαπιστώθηκαν οι συνθήκες
εργασίας και κατεγράφησαν οι τομείς της αγοράς εργασίας και οι επαγγελματικές
προοπτικές που έχει το κάθε επάγγελμα. Με τον παραπάνω τρόπο οι εκπαιδευόμενοι
ήρθαν σε επαφή με τα συγκεκριμένα επαγγέλματα, αλληλεπίδρασαν και απέκτησαν
γνώσεις, που θα αποτελέσουν παρακαταθήκη για τις μελλοντικές επαγγελματικές τους
επιλογές.
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Δημιουργική Γραφή
Η δημιουργική γραφή αποτελεί μια σημαντική πρακτική, που προσφέρει πολλαπλά
οφέλη στη μαθησιακή διαδικασία. Ενισχύει την ανακαλυπτική μάθηση, τη φαντασία, την
αυτοαποκάλυψη μέσω της γλώσσας και την αποκλίνουσα σκέψη, «αυτή δηλαδή που έχει
την ικανότητα να σπάει συνεχώς τα σχήματα της εμπειρίας» (Ροντάρι, 2003),
αξιοποιώντας ευφάνταστα προσωπικές εμπειρίες και συναισθήματα των εκπαιδευόμενων
(Protherough, 1983). Αν και πολλοί υποστηρίζουν ότι η συνύπαρξη των όρων
δημιουργική και γραφή είναι καταχρηστική μιας και η γραφή από μόνη της συνιστά
δημιουργία (Σουλιώτης, 2012α), η δημιουργική γραφή αποτελεί ουσιαστικά «τη δύναμη
να δημιουργήσεις μια ευφάνταστη, λογοτεχνικά πρωτότυπη παραγωγή ή σύνθεση» (Ramet,
2010), «ελέγχοντας και δαμάζοντας τις δημιουργικές σκέψεις με τη μετατροπή τους σε
γραφή» (Σουλιώτης, 1995). Κι αυτό συμβαίνει, γιατί μέσω της εφαρμογής της διεγείρεται
η παιδική δημιουργικότητα με τρόπο παιγνιώδη και απαλλαγμένο από αυστηρά
μαθησιακά και αξιολογικά πλαίσια (Μουλά, 2012). Με εργαλείο τη δημιουργική γραφή
εφευρίσκονται τρόποι για τη δημιουργία ενός πλαισίου που οδηγεί στην εξωτερίκευση
της έμπνευσης. Ένα τέτοιο πλαίσιο ευνοεί την εφαρμογή δραστηριοτήτων παρόμοιων με
αυτών που χρησιμοποιήθηκαν στην υλοποίηση του περιγραφόμενου σχεδίου εργασίας, οι
οποίες οδηγούν σε άλλου τύπου χρήσεις των λέξεων, σε γλωσσικές ανατροπές, σε
ευφάνταστες ενατενίσεις της πραγματικότητας και σε φρέσκους και καινούργιους
δρόμους προσωπικής γραφής και έκφρασης (Καρακίτσιος, 2013).
Εν κατακλείδι η δημιουργική γραφή «ανοίγει το δρόμο σε μαθητές και μαθήτριες να
συνθέσουν τις εμπειρίες της ζωής με τη γνώση που αποκτούν στην εκπαίδευση»
(Σουλιώτης, 2012β), ενώ παράλληλα συντελεί στην αναδιαμόρφωση ολόκληρης της
σχολικής κουλτούρας, ανακατανέμοντας τις παγιωμένες ισορροπίες σε μια σχολική τάξη
και αφήνοντας να ακουστούν όλες οι φωνές (Γρόσδος, 2014). Εμπειρία και εφόδιο ζωής
για τους μαθητές αποτελεί και η μύηση στο Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό, η
οποία στο συγκεκριμένο σχέδιο εργασίας υλοποιήθηκε μέσω της εφαρμογής της
δημιουργικής γραφής. Σημειωτέον ότι και οι συνεντεύξεις με επαγγελματίες που
περιγράφηκαν παραπάνω αποτελούν διαδεδομένη τεχνική δημιουργικής γραφής
(Γρόσδος, 2014).
Εφαρμογή της πρότασης - Περιγραφή της διαδικασίας
Το σχέδιο εργασίας (project) μπορεί να εφαρμοστεί: α) στη Νεοελληνική Γλώσσα της Α΄
Γυμνασίου ενότητα 9: «Ανακαλύπτω τη μαγεία της γνώσης», β) στην Έκφραση Έκθεση
Β΄ Λυκείου και συγκεκριμένα στην ενότητα βιογραφικά είδη, γ) να αποτελέσει θέμα για
την εκπόνηση δημιουργικών και ερευνητικών εργασιών (project) και δ) να αποτελέσει
θέμα για την υλοποίηση προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας. Οι μαθητές και οι
μαθήτριες εργάζονται χωρισμένοι σε ομάδες των πέντε ατόμων από την αρχή της χρονιάς
στις περισσότερες δραστηριότητες. Προαπαιτούμενη, με στόχο την οικονομία χρόνου,
είναι η εξοικείωση των μαθητών με τον ομαδοσυνεργατικό τρόπο διδασκαλίας.
Σκοπός (πρόθεση) έρευνας
Οι μαθητές, αφού μελετήσουν τις υπάρχουσες πληροφορίες για τους επαγγελματίες του
βιβλίου, μέσω προσωπικής αναζήτησης και κατάλληλα σχεδιασμένων δραστηριοτήτων
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δημιουργούν τις δικές τους μονογραφίες γι’ αυτά, ενώ παράλληλα εστιάζουν σε ειδικές
πλευρές, που αφορούν στην εργασιακή απασχολησιμότητα και στην επικρατούσα συναφή με το βιβλίο - κατάσταση στην αγορά εργασίας (πληθυσμός και ανεργία,
προηγούμενες και τωρινές μορφές και συνθήκες εργασίας, π.χ. έντυπο και ηλεκτρονικό
βιβλίο, εργασιακές συνθήκες και περιβάλλον, τεχνικός εξοπλισμός κλπ).
Στόχοι
Μέσω της εφαρμογής της συγκεκριμένης δράσης, επιδιώκεται οι μαθητές/τριες: Να
αναπτύξουν κριτικό πνεύμα και διερευνητικές ικανότητες ενισχύοντας την αυτενέργειά
τους, να προβληματιστούν για το επαγγελματικό τους μέλλον, να συνειδητοποιήσουν τις
ραγδαίες αλλαγές στην κοινωνία που καλούνται να ζήσουν, να καταθέσουν τη άποψη
τους για τις σύγχρονες εργασιακές συνθήκες: π.χ. ανεργία, αγορά εργασίας, να
αποστασιοποιηθούν από τις επαγγελματικές νοοτροπίες του παρελθόντος και να
αποκτήσουν σύγχρονη συνείδηση και εφόδια για τον κόσμο που αλλάζει και τέλος να
αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας με τους καθηγητές και τους συμμαθητές τους.
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού
Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του σχεδίου εργασίας ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού
ήταν ενθαρρυντικός, διευκολυντικός, έδινε συμβουλές, εξηγούσε και καθοδηγούσε τους
μαθητές και τις μαθήτριες, προκειμένου να εκφραστούν ελεύθερα και δημιουργικά,
βοηθώντας τους παράλληλα να ξεπεράσουν τυχόν εμπόδια και αναστολές.
Οι μαθητές/ήτριες, αφού αναζήτησαν και κατέγραψαν τις μονογραφίες οι οποίες
είναι σχετικές με τα επαγγέλματα του βιβλίου, συμπλήρωσαν δημιουργικά φύλλα
εργασίας που αφορούσαν το βιβλίο και τους εμπλεκόμενους επαγγελματίες, που
συνεισφέρουν για την τελική έκδοση ενός βιβλίου. Τα κείμενα διαβάστηκαν στην τάξη
με αποδοχή των διαφορετικών τρόπων έκφρασης και με μόνο περιορισμό την
ανταπόκριση των εκπονημένων κειμένων στην πραγματικότητα. Μ’ αυτόν τον τρόπο η
δημιουργική γραφή έγινε έναυσμα για την ανάπτυξη ομαδικότητας μέσα στην τάξη και
για την κατάρριψη των αναστολών των περισσότερων μαθητών και μαθητριών να
εκτεθούν στην κρίση των άλλων (Πασσιά & Μανδηλαράς, 2001).
Μέθοδοι υλοποίησης









Μαθητοκεντρική μέθοδος διδασκαλίας.
Χρήση εποπτικών μέσων.
Διευκρίνιση βασικών όρων σχετικών με τη δημιουργία και τη συντήρηση του
βιβλίου.
Ατομικές και ομαδικές εργασίες.
Παιδαγωγικά παιχνίδια γνωριμίας και δέσιμο της ομάδας.
Συνεντεύξεις και διαλέξεις από ειδικούς, φωτογραφίες.
Επισκέψεις σε βιβλιοθήκες, τυπογραφεία.
Εξοικείωση με τη χρήση του ηλεκτρονικού βιβλίου.
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Εκπαιδευτικές μέθοδοι
Προκειμένου να επιτευχθεί η στοχοθεσία του υλοποιούμενου σχεδίου εργασίας, οι
εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί χρησιμοποίησαν:
 Παθητικές μεθόδους μάθησης (προβολή βίντεο, άρθρα, φυλλάδια ενημέρωσης,
διαλέξεις).
 Εκπαιδευτικές μεθόδους προγραμμάτων συμβουλευτικής όπως είναι η
δημιουργική γραφή (συγγραφή διαλόγου, ακροστιχίδας, αναγραμματισμού,
συνέντευξης κ.ά. ).
 Βιωματικές μεθόδους που είχαν στόχο τη γνωριμία με τους επαγγελματίες που
εμπλέκονται στη δημιουργία και στην εμπορική διακίνηση του βιβλίου, την
εξοικείωση με την ιστορία της γραφής και του βιβλίου και την ενίσχυση της
αυτοεκτίμησης και αυτοαντίληψης των μαθητών, οι οποίοι μέσα από δομημένα
φύλλα εργασίας δημιουργικής γραφής και κατάλληλα σχεδιασμένες
δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων διαπίστωσαν ότι η εφεύρεση της
τυπογραφίας στάθηκε η πιο μεγάλη επανάσταση στην ιστορία του σύγχρονου
πολιτισμού.
 Διαθεματική προσέγγιση γνωστικού αντικειμένου (Γλώσσα, Λογοτεχνία, Ιστορία,
Εικαστικά, Πληροφορική).
Δραστηριότητες Δημιουργικής γραφής που εφαρμόστηκαν κατά τη διδασκαλία
Ακροστιχίδα: Σχημάτισε τη δική σου ακροστιχίδα αφού επιλέξεις μια από τις παρακάτω
λέξεις: ΕΚΔΟΤΗΣ, ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΗΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ,
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΟΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣ.
Τεκμήριο εφαρμογής
Βιβλία φθαρμένα από τον καιρό
Ιδιαίτερα, σπάνια και παλιά
Βάζοντας την τέχνη του σε
Λιθογραφεία ή βιβλιοδετεία εργάζεται
Ιστορίες βιβλίων αναδημιουργεί.
Οι εφημερίδες και τα περιοδικά
Δένονται σε τόμους
Εξώφυλλα τους διακοσμούν
Τοποθετημένοι μετά στα ράφια των βιβλιοθηκών
Ήλιος και γνώση γίνονται.
Συνεχή εκπαίδευση απαιτεί φαντασία και αισθητική
Αναγραμματισμός: Αρχική λέξη (επίλεξε μια από τις πιο κάτω λέξεις):
ΒΙΒΛΙΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΒΙΒΛΙΟΦΑΓΟΣ,
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΟΣ.
Βάλε τα γράμματα της λέξης (που επέλεξες) σε αλφαβητική σειρά:
Γράψε τις νέες λέξεις που σχηματίζονται από τη λέξη που επέλεξες:
Ανάπτυξε ένα κείμενο που σχηματίζεται με τις πιο πάνω λέξεις (μέχρι 100 λέξεις).
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Τεκμήριο εφαρμογής
1η φάση: ΒΒΗΗΘΙΙΚΛΟ
2η φάση: ΚΗΛΗ, ΗΛΙΟ, ΒΙΒΛΙΟ, ΗΘΙΚΗ, ΗΘΙΚΟ, ΒΟΛΙΚΗ, ΗΛΙΘΙΟ, ΚΙΛΟ,
ΒΙΒΛΟ, ΘΗΚΗ, ΛΗΘΗ, ΒΟΗ, ΘΟΛΗ, ΒΟΛΙ, ΒΟΛΗ.
3η φάση: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Ο φυσικός επιστήμονας είχε έρθει στο Νοσοκομείο για την ΚΗΛΗ του μα οι εξετάσεις
διέγνωσαν πως το ΒΟΛΙ της φοβερής αρρώστιας τον είχε λαβώσει. Ενώ η ματιά του είχε
καρφωθεί στην οροφή του δωματίου εκείνος σκεφτόταν πως είχε ξοδέψει τη ζωή του με
το ΗΛΙΟ και τα άλλα στοιχεία της Φυσικής. Στο βραβευμένο ΒΙΒΛΙΟ του ακύρωνε
κάθε πίστη σε οποιαδήποτε θρησκεία. Η ΗΘΙΚΗ της προγονικής πίστης είχε
εκμηδενιστεί μαζί με τα παραδοσιακά ΗΘΗ. Το ΗΘΙΚΟ που πιπίλιζαν με το ΚΙΛΟ οι
κάθε λογής παπάδες ήταν λέξη ΒΟΛΙΚΗ σε έναν κόσμο ΗΛΙΘΙΟ για μικρούς και
αδύνατους. Η ΒΟΛΗ της ασθένειας ήταν άσχημη. Άθελά του η ματιά του έπεσε στη
ΒΙΒΛΟ που κοσμούσε μια ΘΗΚΗ στο τραπεζάκι. Με μιας ανέσυρε από τη ΛΗΘΗ τη
ΘΟΛΗ εικόνα μιας πίστης που η επιστήμη του είχε αποκηρύξει. Μέσα σε μια ΒΟΗ
ξεχασμένων ήχων κάποιο Πάτερ Ημών σιγομουρμούρισε σαν τη μάνα του σε δύσκολες
στιγμές. Ένα βάλσαμο στην ψυχή ένιωσε που καμιά επιστημονική θεωρία στην
παγκόσμια ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ δε θα έδινε.
Φανταστική βιογραφία
Με βάση ελάχιστα βιογραφικά δεδομένα ή και μόνο από μια ή πιο πολλές
φωτογραφίες/σκίτσα ενός προσώπου, συνθέτουμε τη βιογραφία του, τον τόπο που
γεννήθηκε, τα παιδικά του χρόνια, την οικογένειά του, την εφηβική του ηλικία τη δράση
του ως ενήλικου. Αποτελεί το πρώτο στάδιο για τη διενέργεια ενός ψυχογραφήματος,
που βασίζεται κυρίως στη φαντασία, παρά σε πραγματικά γεγονότα (Πασσιά &
Μανδηλαράς, 2001).
Γράψε τη φανταστική βιογραφία του προσώπου (επαγγελματία) από τη
φωτογραφία που επέλεξες σε ένα φύλλο χαρτί και δώσε μας τη χαρά να το γνωρίσουμε
και εμείς. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εικόνα ενός ιστορικού προσώπου
(Κων/νος Δαμιλάς, Γουτεμβέργιος, Λάσκαρης, κλπ).
Δημιουργώ εμπνεόμενος από θεματικά συναφείς πίνακες ζωγραφικής
Χρησιμοποιώντας ως αφετηρία τον πίνακα της Θάλειας Φλωρά Καραβία «Αγόρι που
διαβάζει» (ενδεικτική επιλογή) να μπεις στη θέση του εικονιζόμενου αγοριού και να
γράψεις τα συναισθήματα για το βιβλίο που κρατάς στα χέρια σου. Στη συνέχεια γράψε
ένα διάλογο με τη δημιουργό για τον τρόπο έμπνευσής της .
Το κατεστραμμένο ποίημα
Η Emily Elizabeth Dickenson,έγραψε το ποίημα με τίτλο «Ένα βιβλίο» (ενδεικτική
επιλογή). Όμως το πρωτότυπο έχει καταστραφεί. Λείπουν στίχοι και λέξεις.
Συμπληρώστε τα κενά με τρόπο που να παραμένει ως κεντρικό θέμα του ποιήματος «το
βιβλίο».
Δεν υπάρχει ………………σαν ένα βιβλίο
Να μας πάει …………………………..μακριά,
Ούτε ……………………………….σελίδα
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…………………………….. ποίησης.
Αυτό το …………………….μπορεί να το διασχίσει και ο ……………….
Χωρίς την τυραννία …………………·
Πόσο ……………είναι η ………………..
Που μεταφέρει μια …………….. ψυχή!»
Τέλος, οι μαθητές/ήτριες με έμπνευση το βιβλίο και τα εμπλεκόμενα σ’ αυτό
επαγγέλματα, ζωγράφισαν, έγραψαν γράμματα με συμβουλές και απορίες στους
επαγγελματίες του βιβλίου και γενικά … δημιούργησαν.
Συμπεράσματα
Από την πρακτική εφαρμογή, όπως αυτή παρουσιάστηκε, προέκυψαν ενδιαφέροντα
αποτελέσματα, γεγονός που μας παροτρύνει να αξιοποιήσουμε τη δημιουργική γραφή και
για τη γνωριμία των μαθητών με άλλα επαγγέλματα, εφαρμόζοντας έμμεσα τον Σχολικό
Επαγγελματικό Προσανατολισμό στο σχολείο. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του
σχεδίου εργασίας και από την διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση του, που
διενεργήθηκε με συζήτηση με τους εμπλεκόμενους μαθητές και με γνωστική αποτίμηση
μέσω αυτοσυμπληρούμενου ερωτηματολογίου, διαπιστώθηκε ότι: α) ο χώρος του
σχολείου επιβάλλεται να είναι ανοιχτός στην καινοτομία και στην κοινωνία, ώστε να
επιτευχθεί η καθοδήγηση, η εξέλιξη των νέων, η επιτυχής κοινωνική τους ένταξη και η
λήψη τη σωστής επαγγελματικής απόφασης, β) οι μαθητές χρειάζονται εκπαιδευτικούς
που ο ρόλος τους δεν περιορίζεται μόνο στη στείρα διδακτική διαδικασία, αλλά
διευρύνεται και αναπτύσσεται σε ευρύτερους παιδαγωγικούς σκοπούς και στόχους, γ) οι
νέοι θέλουν βοήθεια και αγάπη για να γνωρίσουν τον εαυτό τους, να
αυτοπροσδιοριστούν και να προσανατολιστούν σε νέους δρόμους ζωής, δ) οι νέοι
αγνοούν βασικά επαγγέλματα και την εικόνα της αγοράς εργασίας και το σχολείο δεν
τους παρέχει εφόδια, ώστε να αντιμετωπίσουν την προαναφερθείσα άγνοια, και ε) οι
σωστές σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών –μαθητών είναι αυτές που προσδιορίζουν την
ποιότητα ζωής στο σχολείο, ανοίγουν νέους δρόμους στις δυνατότητες και δεξιότητες
των εφήβων και αναπτύσσουν κατάλληλες συμπεριφορές για τη διαδικασία
κοινωνικοποίησής τους.
Συμπερασματικά αξίζει να σημειώσουμε πως με την υλοποίηση του σχεδίου
εργασίας πλουτίσαμε σε γνώσεις και εμπειρία, κρίση και άποψη, αυτενέργεια, αισιοδοξία
και κατάφαση ζωής. Διαπιστώσαμε ότι η δημιουργική γραφή αποτελεί ένα επιτυχημένο
μέσο, που στη συγκεκριμένη περίπτωση έδωσε τη δυνατότητα στους μαθητές να έρθουν
σε επαφή με τον κόσμο του βιβλίου βιωματικά, συνδυάζοντας τη μάθηση με τη
ψυχαγωγία και την παιγνιώδη διάθεση.
Επιπρόσθετα θεωρούμε ότι συμβάλλαμε στην ενίσχυση της σχέσης μαθητή/βιβλίου
και στην αναγνώριση του έργου των επαγγελματιών του βιβλίου. Οι μαθητές γνώρισαν
το βιβλίο όχι μόνο ως πνευματικό αγαθό και ως φορέα γνώσης, αλλά και ως εργασιακό
αποτέλεσμα εξειδικευμένης εργασίας κατάλληλα καταρτισμένων δημιουργών.
Παράλληλα εφοδιαστήκαμε με: διάθεση για διευρυμένη εφαρμογή της δράσης και
ανάπτυξη παρόμοιων δραστηριοτήτων, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, που
συμβάλλουν στην αναζήτηση και στη διαμόρφωση απόψεων για την εργασία και τα
επαγγέλματα από τους εφήβους, καλύπτοντας το ανάλογο διδακτικό κενό που υπάρχει
στα σχολεία μας.
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Αναστάσιος Ασβεστάς*
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ) ΑΝΑΓΚΕΣ
ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
ΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ
Μελετώντας το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού τα τελευταία χρόνια διαπιστώνουμε
ότι τα άτομα με αναπηρίες ή/και (ειδικές) εκπαιδευτικές ανάγκες ανάλογα και με το είδος
της αναπηρίας ή/και των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών αποτυπώνονται σε σχετικές
έρευνες συνήθως σε ρόλο είτε θύματος είτε θύτη. Τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών
αναφορικά με τα χαρακτηριστικά του φαινομένου και την έκταση που έχει λάβει στη
σχολική πραγματικότητα συνεκτιμώνται από τα άτομα που έχουν την ευθύνη για τη
χάραξη και την υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής. Με βάση τα αποτελέσματα των
ερευνών που περιλαμβάνονται στην ελληνική και στη διεθνή βιβλιογραφία, αρχικά θα
εξετάσουμε συνοπτικά την έκταση του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού σε σχέση
με τα άτομα με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η σχολική μονάδα ασκεί
καταλυτικό ρόλο στην πρόληψη, αλλά και στην αντιμετώπιση του συγκεκριμένου
φαινομένου και γι’ αυτό θα παρουσιαστούν ενδεικτικά παραδείγματα πρακτικών
παρέμβασης στη σχολική μονάδα που φοιτούν οι μαθητές, ανάλογα με τις ανάγκες που
προκύπτουν από την αναπηρία τους, αλλά και τη συμβολή τους στη διαμόρφωση ενός
πλαισίου αποδοχής και υποστήριξης της ετερότητας, με τη συνεργασία όλων των μελών
της εκπαιδευτικής κοινότητας. Επισημαίνεται ο ρόλος των διαφορετικών δομών που
μπορούν να υποστηρίξουν τη σχολική μονάδα και η συμβολή που μπορεί να παρέχει
ξεχωριστά κάθε δομή με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση του φαινομένου.
Αρχικά γίνεται αναφορά στα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, των
οποίων - μεταξύ άλλων - αποστολή τους είναι ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός, η
παρακολούθηση, ο συντονισμός και η στήριξη του εκπαιδευτικού έργου των δημόσιων
και ιδιωτικών σχολικών μονάδων, ο συντονισμός των Κ.Ε.Σ.Υ., των Κ.Ε.Α., της
περιοχής αρμοδιότητάς τους, η επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη των
εκπαιδευτικών της δημόσιας και της ιδιωτικής εκπαίδευσης, η οργάνωση της
επιμόρφωσης, περιλαμβανομένης και της εισαγωγικής, των εκπαιδευτικών, καθώς και η
υποστήριξη του προγραμματισμού και της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου σε
περιφερειακό επίπεδο. Επισημαίνεται και αναλύεται ο ιδιαίτερος ρόλος των Κ.Ε.Σ.Υ.,
καθώς μαζί με τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. μεριμνούν για την εφαρμογή αντισταθμιστικών
εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την αντιμετώπιση φαινομένων, όπως ο σχολικός
εκφοβισμός, την καταπολέμηση κάθε μορφής αποκλεισμού και διακρίσεων και την
προώθηση της ενταξιακής εκπαίδευσης, ενισχύοντας και στηρίζοντας τους
εκπαιδευτικούς με επιμορφώσεις, αλλά και την οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων
για γονείς, με στόχο την ενημέρωσή τους σε θέματα που αφορούν το γονεϊκό τους ρόλο
και τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς ή και με άλλες υποστηρικτικές δομές της
* Ο Α.Α. είναι εκπαιδευτικός Ε.Α.Ε. με μεταπτυχιακές σπουδές στη Συμβουλευτική και τον
Επαγγελματικό Προσανατολισμό. Ακόμη είναι διδάκτωρ του τομέα Παιδαγωγικής στο τμήμα Φιλοσοφίας
- Παιδαγωγικής - Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σήμερα εργά εται ως
ο
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων στο 3 Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Αττικής. Επικοινωνία:
6945939546 - asvestas@sch.gr
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τοπικής κοινότητας. Τέλος προβλέπεται να υποστηρίζουν, σε συνεργασία με τα Κ.Ε.Α.,
τη διοργάνωση καινοτόμων προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις
προτεραιότητες της εκπαιδευτικής πολιτικής και τις ανάγκες των σχολικών μονάδων.
Συμπερασματικά προτείνεται η συστηματική αξιολόγηση της έκτασης του εν λόγω
φαινομένου στην Ελλάδα με βάση συγκεκριμένα εμπειρικά δεδομένα από τα οποία θα
μπορούμε να αντλήσουμε πληροφορίες, ώστε να τεκμηριωθεί ο σχεδιασμός κατάλληλα
στοχευμένων παρεμβάσεων που θα αφορούν στο συγκεκριμένο μαθητικό πληθυσμό και
στο πλαίσιο στο οποίο φοιτούν ή πρόκειται να ενταχθούν.
Λέξεις-κλειδιά: Σχολικός εκφοβισμός, Μαθητές με Αναπηρίες ή/και Ειδικές
(Εκπαιδευτικές) Ανάγκες, Συμβουλευτική, ένταξη, συμπερίληψη, αυτοπροσδιορισμός,
κοινωνικές δεξιότητες, πρόγραμμα παρέμβασης, ΠΕ.Κ.Ε.Σ., ΚΕ.Σ.Υ.
PEOPLE WITH DISABILITIES AND / OR SPECIAL (EDUCATIONAL) NEEDS
AND SCHOOL BULLYING: DETERMINING THE ROLE OF NEW
STRUCTURES IN PREVENTION AND TREATMENT OF THE PHENOMENON
By studying the phenomenon of school bullying, in recent years we have found that
people with disabilities and/or special (educational) needs depending on the type of
disability and/or special educational needs are usually involved in relevant investigations,
usually in the role of either a victim or a perpetrator. The results of these surveys with
regard to the characteristics of the phenomenon and the extent to which it has taken place
in school environment are taken into account by those responsible for the design and
implementation of education policy.
Based on the findings of research in Greek and international literature, we will first
examine briefly the extent of school bullying in relation to people with disabilities and/or
special educational needs. The school unit has a catalytic role in both prevention and
addressing the specific phenomenon, which will illustrate examples of practical
interventions in the school unit which pupils attend, depending on the needs arising from
their disability, as well as their contribution to setting up a framework for accepting and
supporting diversity with the cooperation of all members of the educational community.
The role of the different structures that can support the school unit and the
contribution that each structure can provide separately to prevent and address the
phenomenon is highlighted.
Initially, reference is made to the Regional Centers for Educational Planning
(PE.K.E.S.), whose mission is, among other things, to plan, monitor, coordinate and
support the educational activities of public and private schools, coordinated K.E.S.Y.,
K.E.A., their area of responsibility, the scientific and pedagogical support of teachers in
public and private education, the organization of training, including the introductory one
of teachers, as well as the Programming support and evaluation of the educational project
at regional level.
The special role of K.E.S.Y. is highlighted and analyzed, as along with PE.K.E.S. ensure
that counter-educational curricula are implemented to tackle phenomena such as school
bullying, combating all forms of exclusion and discrimination, and promoting inclusive
education, enhancing and supporting educators with training, as well as organizing
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training seminars for parents aimed at informing them on issues related to their parenting
role and working with teachers or other supportive structures of the local community.
Lastly, they are supposed to support, in cooperation with the K.E.A., the
organization of innovative school activities according to the educational policy priorities
and the needs of the school units. In conclusion, it is proposed to systematically assess the
extent of this phenomenon in Greece, based on specific empirical data from which we can
obtain information to substantiate the design of appropriately targeted interventions
relevant to the particular student population and the context in which they are or are
going to be included.
Key words: School Bullying, Disabled Students with/or Special (Educational) Needs,
Counseling, Integration, Inclusion, Self-Determination, Social Skills, Intervention
Program, PE.K.E.S., K.E.S.Y.
Εισαγωγή
Η αναφορά στο φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού μάς εστιάζει αρχικά στον ορισμό
του Olweus, ο οποίος επισημαίνει την ύπαρξη του φαινομένου όταν «ένας μαθητής
εκτίθεται κατ’ επανάληψη και σε βάθος χρόνου σε αρνητικές πράξεις από έναν ή
περισσότερους μαθητές» (1993, σ. 3). Μελετώντας τη σχετική βιβλιογραφία
διαπιστώνουμε ότι ορισμένοι παράγοντες που θεωρούνται ως κριτήρια είναι: η
συστηματικότητα της εκδήλωσης της πράξης αυτής, χωρίς να αναιρείται η ύπαρξη
εκφοβισμού με μία μόνο εκδήλωση εφόσον ελεγχθούν και ορισμένα άλλα κριτήρια, η
σκοπιμότητα πρόκλησης βλάβης και η δημιουργία σε αυτόν ενός αισθήματος
καταπίεσης, η διαφορά ισχύος ανάμεσα σε θύτη και θύμα, η απρόκλητη εμφάνισή της
καθώς απουσιάζει μια εμφανής αιτία, η ευαισθησία του θύματος (αναφορικά με το
επίπεδο που το άτομο εμφανίζεται τρωτό με βάση τις φυσικές ή/και ψυχολογικές του
ιδιότητες), η απουσία (υπο)στήριξης του ατόμου από το κοινωνικό του πλαίσιο (Besag,
1989 · Olweus, 1993 · Rigby, 2008 · Volk et al., 2014 · Αρτινοπούλου, 2001 · Κιτσάκη,
2010).
Στο φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού τα άτομα συμμετέχουν συνήθως
επιλέγοντας ένα συγκεκριμένο ρόλο, μεταξύ του θύτη, του θύματος και του παρατηρητή,
ο οποίος λειτουργεί και ως ενισχυτής στην εμφάνιση και στη διατήρηση του φαινομένου
(Olweus, 1993 · Salmivalli, 1999 · Κιτσάκη, 2010). Αναφέρονται κι αναλύονται βέβαια
και περισσότερο εστιασμένα στη στάση και τη δράση η μη των συμμετεχόντων
ορισμένοι ρόλοι από τον Olweus (2001), όπως o θύτης (bully), ο οπαδός (follower), ο
υποστηρικτής (supporter) ή παθητικός θύτης (passive bully), γνωστοί και ως
παρατηρητές (outsiders), ο παθητικός υποστηρικτής (passive supporter), ο ουδέτερος
θεατής (disengaged onlooker), ο πιθανός υπερασπιστής (possible defender) αλλά και ο
υπερασπιστής (defender) του θύματος.
Άτομα με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και σχολικός εκφοβισμός
Οι έρευνες στην ελληνική και ξένη βιβλιογραφία παρουσιάζουν το φαινόμενο
εστιάζοντας κυρίως στον τυπικό πληθυσμό. Παρόλα αυτά τα άτομα με αναπηρίες ή/και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εμφανίζονται να συμμετέχουν στο φαινόμενο αυτό με
διαφορετικούς ρόλους, ανάλογα με το είδος της αναπηρίας, αλλά και το είδος του
πλαισίου εκπαίδευσης στο οποίο φοιτούν. Αναφερόμενοι στα άτομα αυτά επιλέγουμε τον
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προσδιορισμό που γίνεται στο άρθρο 3 του νόμου 3699/2008 στο οποίο αναφέρεται το
εξής: Μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται όσοι για
ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες
μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων,
ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών, οι οποίες, σύμφωνα με τη διεπιστημονική
αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης. Στους
μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται ιδίως όσοι
παρουσιάζουν νοητική αναπηρία, αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες με
χαμηλή έμφαση), αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), κινητικές αναπηρίες,
χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, διαταραχές ομιλίας-λόγου, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, σύνδρομο
ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές
(φάσμα αυτισμού), ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες. Επισημαίνουμε εδώ ότι
στην κατηγορία μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν εμπίπτουν
οι μαθητές με χαμηλή σχολική επίδοση που συνδέεται αιτιωδώς με εξωγενείς
παράγοντες, όπως γλωσσικές ή πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, ενώ οι μαθητές με σύνθετες
γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, με παραβατική συμπεριφορά
λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής
βίας, ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία. Από την άλλη είναι σημαντικό να αναφερθεί οτι
εντάσσονται στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και οι μαθητές που έχουν
μία ή περισσότερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα ανεπτυγμένα σε βαθμό που
υπερβαίνει κατά πολύ τα προσδοκώμενα επίπεδα για την ηλικιακή τους ομάδα.
Στη φιλοσοφία της συμπερίληψης, ένας αριθμός μαθητών με αναπηρίες ή/και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες φοιτούν στο τυπικό σχολείο. Διερευνώντας κατά πόσο
όλοι οι μαθητές ωφελούνται σε συνάρτηση με τις ανάγκες τους από αυτό που παρέχει η
σχολική μονάδα (Ofsted, 2003, σ. 77), θα πρέπει η συμπεριληπτική εκπαίδευση να
θεωρηθεί «ως μια συνεχής διαδικασία και όχι ένα στάδιο το οποίο μπορούμε να
φτάσουμε σε μια συγκεκριμένη στιγμή» (Αγγελίδης & Αβρααμίδου, 2011, σ. 21). Κατά
την εφαρμογή του νόμου 3699/2018, θεωρώντας ότι η συνεκπαίδευση των
συγκεκριμένων μαθητών στο τυπικό σχολείο θα έχει σημαντικά αποτελέσματα ως
συνέπεια της αλληλεπίδρασης μεταξύ των μαθητών, διαπιστώνουμε ότι εξακολουθεί να
υφίσταται η κοινωνική διάκριση και να παραμένει η πιθανότητα σε έκθεση περιστατικών
θυματοποίησης των μαθητών.
Οι μελέτες καταδεικνύουν ότι οι μαθητές με αναπηρίες δεν εμφανίζουν σε ίδιο
βαθμό τη συμμετοχή τους στο φαινόμενο και με τους ίδιους ρόλους είτε φοιτούν σε
τυπικό σχολείο είτε σε ειδικό πλαίσιο. Αυτό εξαρτάται από το εκπαιδευτικό πλαίσιο στο
οποίο φοιτούν, από τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους, τον τύπο και τη
σοβαρότητα της αναπηρίας τους, αλλά και από το πόσο εμφανής ή όχι είναι η αναπηρία
τους. Συγκεκριμένα οι μαθητές που φοιτούν σε ειδικό πλαίσιο στην Αμερική έχουν
υψηλότερα ποσοστά θυματοποίησης, επιθετικότητας και εκδήλωσης συμπεριφοράς
εκφοβισμού σε σύγκριση με τους συνομηλίκους τους που φοιτούν σε σχολική μονάδα
της γενικής εκπαίδευσης (Rose et al., 2009). Ειδικότερα είναι πιθανό να εκτεθούν σε
θυματοποίηση σε διπλάσιο ή και τριπλάσιο βαθμό, αλλά είναι επίσης πιθανό να
ασκήσουν εκφοβισμό σε συμμαθητές τους σε μεγαλύτερο βαθμό, όταν βρίσκονται σε
ειδικό πλαίσιο (Rose et al., 2009 · 2011 · Nabuzoka, 2000 · Knox & Conti-Ramsden,
2003 · Farmer et al., 2012). Ειδικότερα όμως για κάθε μορφή αναπηρίας ή/και ειδικών
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εκπαιδευτικών αναγκών διαπιστώνουμε διαφοροποίηση συμμετοχής των μαθητών σε
ποσοστό και σε επιλογή ρόλου1. Οι μαθητές με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής με ή
χωρίς υπερκινητικότητα (Δ.Ε.Π.-Υ.) αναφέρονται σε σχετική έρευνα ότι δέχονται
επιθετική συμπεριφορά τουλάχιστον δύο ή τρεις φορές το μήνα, ενώ το ποσοστό (13%)
των ίδιων έχουν υπάρξει θύτες οι ίδιοι τουλάχιστον δύο ή τρεις φορές το μήνα και είναι
πιο πιθανό να εμπλακούν σε εκφοβισμό λόγω έλλειψης των δεξιοτήτων αυτοελέγχου,
φτωχών κοινωνικών δεξιοτήτων και περιορισμένου δικτύου συνομηλίκων (Unnever &
Cornell, 2003). Τα άτομα με αυτισμό και με Δ.Ε.Π.-Υ. εμφανίζουν μεγαλύτερη
πιθανότητα θυματοποίησης (Montes & Halterman, 2003). Αναφορικά με τους μαθητές με
Δ.Α.Φ. διαπιστώνουμε ότι γίνονται θύματα-στόχοι για τους θύτες (Zablotsky et al.,
2014). Οι μαθητές που συνήθως έχουν εμφανή εξωτερική αναπηρία, όπως είναι τα άτομα
με κινητική αναπηρία έχουν σημαντικές πιθανότητες να υποστούν κυρίως λεκτικό και
σωματικό εκφοβισμό (Yude et al., 1998 · Llewellyn, 2000). Οι μαθητές με προβλήματα
ακοής και προβλήματα όρασης, επίσης έχουν περισσότερες πιθανότητες να εκτεθούν σε
περιστατικά θυματοποίησης (Hadjikakou & Papas, 2012 · Konarska, 2007 · Roe, 2008).
Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, λόγω και της σχολικής τους επίδοσης, ανάλογα με
τη συμμετοχή σε εξωσχολικές δραστηριότητες, την ύπαρξη η απουσία κοινωνικής
υποστήριξης των συνομηλίκων, είναι πιθανό να αποτελέσουν θύματα του συγκεκριμένου
φαινομένου (Rose, 2010). Από την άλλη οι χαρισματικοί μαθητές ανέφερεται ότι έχουν
υποστεί συμπεριφορές σχολικού εκφοβισμού από τους συμμαθητές τους, αλλά είχαν
αλλάξει και ρόλο και από θύματα έγιναν θύτες (Peterson & Ray, 2006).
Ο ρόλος των νέων δομών στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση του φαινομένου
Με αφετηρία την ενταξιακή φιλοσοφία της εκπαιδευτικής πολιτικής (Ν. 4547/2018),
όπου επισημαίνεται ότι «συνεκτιμά τις ανάγκες της ετερογένειας του μαθητικού
πληθυσμού και αποσκοπεί στην άρση των φραγμών στη μάθηση και στη διασφάλιση της
ισότιμης πρόσβασης στο εκπαιδευτικό αγαθό όλων των μαθητών, συμπεριλαμβανομένων
των μαθητών με αναπηρία» (Άρθρο 2, παρ. 1ιβ), θα διερευνήσουμε το ρόλο που μπορούν
να αναλάβουν οι νέες δομές των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και των Κ.Ε.Σ.Υ. στην πρόληψη και στην
αντιμετώπιση του φαινομένου.
Καθώς έργο των Κ.Ε.Σ.Υ. είναι η «υποστήριξη των σχολικών μονάδων της
περιοχής αρμοδιότητάς τους για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων
ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής
ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου» (άρθρο 7, παρ. 1, Ν. 4547/2018), είναι
σημαντικό να συμβάλλουν με στοχευμένες δράσεις. Το προσωπικό με το οποίο είναι
στελεχωμένα τα Κ.Ε.Σ.Υ. και που μπορεί να συνδράμει στον παραπάνω στόχο είναι: α)
Εκπαιδευτικοί με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Νηπιαγωγοί (ΠΕ60 ή
ΠΕ61), Δάσκαλοι (ΠΕ70 ή ΠΕ71), Φιλόλογοι (ΠΕ02), Μαθηματικοί (ΠΕ03) και
Φυσικών Επιστημών (ΠΕ04) , β) Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό Λογοθεραπευτές
(ΠΕ21), Ψυχολόγοι(ΠΕ23), Φυσιοθεραπευτές (ΠΕ28), Εργοθεραπευτές (ΠΕ29), Ειδικοί
είτε στον επαγγελματικό προσανατολισμό των τυφλών, είτε στην κινητικότητα, τον
προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των τυφλών, είτε στην
ελληνική νοηματική γλώσσα των κωφών, είτε στη γραφή raille των τυφλών (ΠΕ31) , γ)
Εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων που υπηρετούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με
1

Αναλυτικά στο Ασβεστάς, 2015.
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εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό, καθώς και δ)
διοικητικό προσωπικό.
Αρχικά θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν τα αίτια και το πλαίσιο εκδήλωσης του
φαινομένου. Τα σχετικά αίτια συνήθως επικεντρώνονται, κυρίως, στις ιδιαιτερότητες του
ατόμου, οι οποίες είτε λειτουργούν ως χαρακτηριστικά που διαχωρίζουν τους μαθητές
αυτούς από το σύνολο των υπολοίπων (φυσική εμφάνιση, αδυναμίες-δυσκολίες, αλλά και
ιδιαίτερα ταλέντα), είτε αποτελούν ατομικά χαρακτηριστικά, τα οποία δυσκολεύουν την
κοινωνική συνδιαλλαγή των μαθητών αυτών με τους άλλους (ελλείμματα επεξεργασίας
κοινωνικών πληροφοριών, διαστρεβλώσεις των πληροφοριών, προβλήματα με την
επικοινωνία ή/και με τη γλώσσα). Συγκεκριμένα οι μαθητές με αναπηρίες ή/και ειδικές
ανάγκες αναφέρεται ότι γίνονται θύματα καθώς αισθάνονται ότι παρενοχλούνται
περισσότερο, επειδή είναι πάρα πολύ παθητικοί, παρεξηγούν τη μη λεκτική επικοινωνία
και παρερμηνεύουν μη απειλητικά συνθήματα (Sabornie, 1994), είτε επειδή δεν
διαθέτουν τις απαραίτητες κοινωνικές δεξιότητες, ώστε να αποφύγουν τη θυματοποίηση
(Nabuzoka, 2003).
Από την άλλη πλευρά, οι μαθητές με αναπηρίες ή/και ειδικές ανάγκες εκδηλώνουν
συμπεριφορές που σχετίζονται με το σχολικό εκφοβισμό καθώς αποκωδικοποιούν
διαφορετικά τα κοινωνικά ερεθίσματα (Sabornie, 1994), είτε παρερμηνεύουν τα
μηνύματα κατά την κοινωνική τους συνδιαλλαγή (Whitney et al., 1994), ή/και αντιδρούν
υπερβολικά σε παιχνίδια δύναμης, όταν έρχονται σωματικά σε επαφή με άλλους μαθητές,
με αποτέλεσμα να ενεργούν με ανάρμοστη επιθετική συμπεριφορά κατά καιρούς
(Nabuzoka & Smith, 1999), αλλά και διότι ανταποδίδουν τη θυματοποίηση που έχουν,
μερικές φορές, υποστεί (Kumpulainen et al., 2001 · Singer, 2005 · Van Cleave & Davis,
2006). Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο σημείο η εκδήλωση του φαινομένου είναι
μεγαλύτερη για τους μαθητές που φοιτούν σε ειδικό πλαίσιο, με σημαντική όμως
εμφάνιση και στο πλαίσιο του γενικού σχολείου.
Είναι σημαντικό όμως να επισημάνουμε στο σημείο αυτό ότι τα άτομα που θα
εμπλακούν θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού
ερμηνεύεται μέσα από διαφορετικές προσεγγίσεις, οι οποίες είναι δυνατόν να
ερμηνεύουν συμπληρωματικά την εκδήλωση του φαινομένου. Η μία είναι η κοινωνικογνωστική θεωρία, η οποία διατυπώθηκε από τον andura (1989) και αποδίδει την
εκδήλωση επιθετικής συμπεριφοράς στην αλληλεπίδραση μεταξύ τριών παραγόντων,
των ατομικών γνωστικών παραγόντων, των μοτίβων συμπεριφοράς και του
περιβάλλοντος και έτσι μας καταδεικνύει την εκμάθηση συμπεριφορών με άμεσο ή
έμμεσο τρόπο μέσα από την παρατήρηση ( axendale et al., 2012). Θα πρέπει όμως να
λάβει υπόψιν και την οικοσυστημική προσέγγιση του ronfenbrenner (1994) και να
διερευνήσει πώς τα διάφορα υποσυστήματα, όπως το σχολείο, η γειτονιά, η οικογένειά
του, η τοπική κοινότητα μπορούν να καλλιεργήσουν ένα γόνιμο ή μη έδαφος για την
εκδήλωση του φαινομένου σε συνάρτηση με τα ατομικά χαρακτηριστικά του κάθε
μαθητή.
Με βάση το πρώτο ολιστικό πρόγραμμα2 «Olweus ullying Prevention Program»
(2007) είναι δυνατόν να σχεδιαστούν παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση των σχέσεων
μεταξύ των συνομηλίκων στο σχολείο και τη μείωση των περιστατικών εκφοβισμού,
αλλά και την προαγωγή ενός ασφαλέστερου σχολικού περιβάλλοντος για την εκπαίδευση
των μαθητών και την αποτροπή νέων περιστατικών σχολικού εκφοβισμού. Ακόμη ένα
2

Παρουσίαση σχετικών προγραμμάτων στο Ασβεστάς, 2015 και στο Γάκης κ.ά., 2016.
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σχολικό πρόγραμμα παρέμβασης που σχεδιάστηκε και χρησιμοποιήθηκε σε φινλανδικά
σχολεία με στόχο τη μείωση του σχολικού εκφοβισμού και της θυματοποίησης (Kärnä et
al., 2010 · 2011) αποσκοπεί: α) στην αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με το ρόλο
της ομάδας στη διατήρηση του εκφοβισμού, β) στην αύξηση της ενσυναίσθησης προς τα
θύματα, γ) στην προαγωγή δεξιοτήτων αυτο-αποτελεσματικότητας των μαθητών και δ)
στην προαγωγή δεξιοτήτων αντιμετώπισης της θυματοποίησής τους, όταν αυτή
εκδηλώνεται. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 10 συναντήσεις (συνολικής διάρκειας 20
ωρών) που εφαρμόζεται από τους εκπαιδευτικούς. Στο τέλος, οι μαθητές διαμορφώνουν
καταστατικό για τη μείωση του φαινομένου της θυματοποίησης και του εκφοβισμού. Το
συγκεκριμένο πρόγραμμα επιλέγει επίσης μια ομάδα μαθητών η οποία αναλαμβάνει τον
εντοπισμό φαινομένων εκφοβισμού και μαθητών που έχουν υποστεί θυματοποίηση.
Είναι χαρακτηριστικό όμως ότι τα προγράμματα που έχουν αναπτυχθεί με σκοπό
την αντιμετώπιση του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού δεν συμπεριλαμβάνουν,
συνήθως, στο σχεδιασμό τους τη συγκεκριμένη κατηγορία των μαθητών με αναπηρίες
ή/και ειδικές (εκπαιδευτικές) ανάγκες (Raskauskas & Modell, 2011). Κρίνεται, λοιπόν,
αναγκαίο να εντάσσονται σε αυτά και επιτυχημένες πρακτικές, οι οποίες έχουν
αποδειχθεί αποτελεσματικές στην ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων στους τομείς που
θεωρείται απαραίτητο να ενισχυθούν. Τα προγράμματα αυτά είναι σημαντικό να
συμπεριλαμβάνουν όλες τις υποκατηγορίες των μαθητών με δυσκολίες, ενώ προτείνεται
η στήριξη των μαθητών αυτών όχι μόνο σε ατομικό επίπεδο, αλλά σε όλα τα επίπεδα της
κοινωνικής τους συμμετοχής (Παπαζήση, 2016).
Η σύγχρονη βιβλιογραφία, επίσης, παρέχει συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με
στρατηγικές αξιολόγησης για κοινωνικές συμπεριφορές στα σχολεία που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν και ως μέρος της προσέγγισης στη μέθοδο επίλυσης προβλήματος που
ενσωματώνει την Ανταπόκριση Στην Παρέμβαση (Response To Intervention) (Malecki
& Demaray, 2007).
Συμπερασματικά, ο ρόλος των στελεχών των Π.Ε.Κ.Ε.Σ. και των Κ.Ε.Σ.Υ. θα είναι
όχι μόνο να εκπαιδεύσουν και να προτείνουν την υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων
πρόληψης και παρέμβασης, αλλά να συμβάλλουν σε συνεργασία και με τους Διευθυντές
των σχολικών μονάδων στην καλλιέργεια ενός κατάλληλου κλίματος, αλλά και να
συνδράμουν στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς της. Σχετικό άρθρο αναφορικά
με την εθνική στρατηγική που πρέπει να ακολουθηθεί για την αντιμετώπιση της σχολικής
βίας αναφέρει (Παπάζογλου, 2014) ότι εκτός από το σημαντικό ρόλο των ατόμων που
διαμορφώνουν την πολιτική για την αντιμετώπισή της, απαιτείται και η ανάληψη δράσης
από τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων, υποστήριξη από τους Σχολικούς
Συμβούλους (σήμερα σχετικό έργο εκτελούν οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου) για
την καταπολέμηση της σχολικής βίας, η συμμετοχή των γονέων στην πρόληψη και στην
αποτροπή της, η κατάλληλη ενίσχυση των εκπαιδευτικών και η ανάλογη ενδυνάμωση
των μαθητών. Τέλος, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην προαγωγή των κοινωνικών
δεξιοτήτων των μαθητών με αναπηρίες ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η
ακαδημαϊκή και κοινωνική υποστήριξη αυτών των μαθητών, η ενίσχυσή τους για
συμμετοχή σε κοινωνικές δράσεις και εκδηλώσεις, η υποστήριξή τους για επικοινωνία
και συνεργασία με τους μαθητές της τυπικής εκπαίδευσης, η ενημέρωση των υπόλοιπων
μαθητών και των γονέων τους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συγκεκριμένοι
μαθητές, η διαμόρφωση μιας αξιακής ταυτότητας και η προσπάθεια απομάκρυνσης
οποιασδήποτε αρνητικής ή μη παραγωγικής κατάστασης θα συμβάλλουν ιδιαίτερα στην
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προσπάθεια αυτή ( aker & Donelly, 2001). Οι McLaughlin et al. (2012) επισημαίνουν
την ανάγκη για λήψη άμεσων μέτρων με στόχο τη δράση σε συνδυασμό έρευνας και
εφαρμογής πρακτικών με τη δημιουργία εποικοδομητικών στρατηγικών για τη διαχείριση
των συμπεριφοράς των μαθητών απέναντι στη διαφορετικότητα. Παράλληλα προτείνεται
η ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων, η ενεργός συμμετοχή τους στο σχεδιασμό και την
υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης κι αντιμετώπισης, η ανάπτυξη ουσιαστικών
σχέσεων μεταξύ όλων των μαθητών και η προαγωγή δεξιοτήτων αυτοπροσδιορισμού για
τα άτομα με αναπηρίες ή/και ειδικές (εκπαιδευτικές) ανάγκες (Ασβεστάς, 2011α · 2011β
· 2013 · 2015 · Turnbul, et al., 2013 · Merrell et al., 2008 · McLaughlin et al., 2012).
Προϋπόθεση αποτελεί η ανάπτυξη πρακτικών συμπερίληψης (και όχι απλής ένταξης
ή/και συνεκπαίδευσης) για όλους τους μαθητές, ώστε να δημιουργηθεί η κατάλληλη
κουλτούρα στη σχολική μονάδα και να επιτρέψει στους μαθητές με αναπηρία ή/και
ειδικές (εκπαιδευτικές) ανάγκες να αποτελέσουν πολύτιμα και θετικά μέλη της σχολικής
κοινότητας.
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Αναστάσιος Ασβεστάς*
Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ
ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Ο
ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
Μελετώντας την κείμενη νομοθεσία (4547/2018) διαπιστώνουμε ότι διακατέχεται από τη
φιλοσοφία της ενταξιακής προσέγγισης, μιας εκπαιδευτικής προσέγγισης η οποία
συνεκτιμά τις ανάγκες της ετερογένειας του μαθητικού πληθυσμού και αποσκοπεί στην
άρση των φραγμών στη μάθηση και στη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στο
εκπαιδευτικό αγαθό όλων των μαθητών, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών με
αναπηρία ή/και Ειδικές (Εκπαιδευτικές) Ανάγκες. Στην παρούσα εργασία εξετάζεται ο
ρόλος της συμβουλευτικής στην καλλιέργεια ενός κλίματος συνεργασίας και αποδοχής
μεταξύ των εμπλεκόμενων επαγγελματιών των φορέων, των γονέων και κηδεμόνων,
αλλά και των ίδιων των μαθητών συμπεριλαμβανομένων και αυτών με αναπηρίες ή/και
με ειδικές (εκπαιδευτικές) ανάγκες . Με βάση τα αποτελέσματα των ερευνών που
περιλαμβάνονται στην ελληνική και στη διεθνή βιβλιογραφία, αρχικά παρουσιάζονται οι
απαραίτητες δεξιότητες συμβουλευτικής, έχοντας ως βασικό στόχο την ενεργό ακρόαση
στο πλαίσιο της συνεργασίας με τους γονείς των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλά και των υπόλοιπων γονέων και κηδεμόνων της σχολικής
μονάδας. Παρουσιάζονται, επίσης, οι απαιτούμενες δεξιότητες για επικοινωνία και
συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, των επαγγελματιών, των γονέων και των
μαθητών με παραδείγματα συγκεκριμένων τεχνικών, με σκοπό την ανάδειξη της
αναγκαιότητας ανάπτυξης ενός παραγωγικού κλίματος εμπιστοσύνης και συνεργασίας
για την κατάλληλη υποστήριξη και αποδοχή των μαθητών στο σημερινό συμπεριληπτικό
σχολείο, ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν από την αναπηρία τους, αλλά και τις
ανάγκες διαμόρφωσης ενός πλαισίου αποδοχής και υποστήριξης της ετερότητας με τη
συνεργασία όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας. Επισημαίνεται, τέλος, η
ανάγκη ανάπτυξης ενός προτεινόμενου μοντέλου που θα συμπεριλαμβάνει την επίλυση
προβλημάτων που προκύπτουν για μαθητές, γονείς και εμπλεκόμενους επαγγελματίες,
αλλά και λήψης απόφασης με στόχο την παροχή ισότιμης εκπαίδευσης προς όλους τους
μαθητές. Στο πλαίσιο της υποστήριξης της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής πολιτικής έχουν
ιδρυθεί συγκεκριμένες δομές, οι οποίες καλούνται να συμβάλουν στο στόχο που
αναφέρθηκε. Για το λόγο αυτό θα παρουσιαστούν τα Περιφερειακά Κέντρα
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, τα οποία σε συνεργασία με ΚΕ.Σ.Υ. μεριμνούν για σειρά
ενεργειών και δράσεων που σχετίζονται με την εφαρμογή αντισταθμιστικών
εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων φαινομένων, την
καταπολέμηση κάθε μορφής αποκλεισμού και διακρίσεων και την προώθηση της
ενταξιακής εκπαίδευσης.

* Ο Α.Α. είναι εκπαιδευτικός Ε.Α.Ε. με μεταπτυχιακές σπουδές στη Συμβουλευτική και τον
Επαγγελματικό Προσανατολισμό. Ακόμη είναι διδάκτωρ του τομέα Παιδαγωγικής στο τμήμα Φιλοσοφίας
- Παιδαγωγικής - Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σήμερα εργά εται ως
ο
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων στο 3 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής. Επικοινωνία:
6945939546 - asvestas@sch.gr
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Λέξεις-κλειδιά: Συμπερίληψη, Μαθητές με Αναπηρίες ή/και Ειδικές (Εκπαιδευτικές)
Ανάγκες, Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός, ένταξη, ειδική αγωγή και
ενταξιακή εκπαίδευση, δεξιότητες, ΠΕ.Κ.Ε.Σ., Κ.Ε.Σ.Υ.
THE PROMOTION OF COOPERATION BETWEEN PROFESSIONALS AND
PARENTS IN THE CONTEXT OF INCLUSIVE EDUCATION AND THE ROLE
OF COUNSELLING
By studying the existing legislation (4547/2018) we find that it is dominated by the
philosophy of the integration approach, an educational approach that takes into account
the needs of the heterogeneity of the student population and aims to remove barriers to
learning and to guarantee equal access to the educational good of all of pupils, including
students with disabilities and/or Special (Educational) needs.
In this paper, it is examined the role of counseling in the cultivation of a cooperation climate and acceptance between the stakeholders of the actors, parents and
guardians, as well as the students themselves (including those with disabilities and/or
special [educational] needs) is examined.
Based on the results of the research included in the Greek and international
bibliography, the necessary counseling skills are initially presented, having as their main
objective the active listening in the context of cooperation with the parents of students
with disabilities and/or special (educational) needs, along with other parents and
guardians of the school unit.
The skills required for communication and collaboration between stakeholders,
practitioners, parents and students with examples of specific techniques are also
presented to demonstrate the need to develop a productive climate of trust and
cooperation for appropriate support and acceptance of students in the present inclusive
school, depending on the needs arising from their disability, but also the need to
formulate a framework for accepting and supporting the heroot with the cooperation of all
members of the educational community.
Finally, the need to develop a proposed model, including problem-solving for
students, parents and professionals involved, as well as decision-making to provide equal
education to all students, is highlighted. Within the framework of support for the specific
educational policy, specific structures have been set up to contribute to the stated
objective.
For this reason the Regional Centers for Educational Planning will be presented,
which in cooperation with K.E.S.Y. ensure a series of actions and actions related to the
implementation of compensatory educational programs to address specific phenomena,
combat all forms of exclusion and discrimination and promote inclusive education.
Key words: Inclusion, Disabled Learners and/or Special (Educational) Needs,
Counseling, Vocational Guidance, Integration, Special Education and Accession
Education, Skills, PE.K.E.S., K.E.S.Y.
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Συμπεριληπτική εκπαίδευση, σχολείο και νέες δομές
Με αφετηρία την ενταξιακή φιλοσοφία της εκπαιδευτικής πολιτικής (Ν. 4547/2018),
όπου επισημαίνεται ότι «αποσκοπεί στην άρση των φραγμών στη μάθηση και στη
διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στο εκπαιδευτικό αγαθό όλων των μαθητών,
συμπεριλαμβανομένων των μαθητών με αναπηρία» (Άρθρο 2, παρ. 1ιβ), σημαντικό ρόλο
έχουν αναλάβει οι νέες δομές των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και των Κ.Ε.Σ.Υ. στην επίτευξη αυτού του
στόχου.
Το έργο των Κ.Ε.Σ.Υ. είναι η «υποστήριξη των σχολικών μονάδων της περιοχής
αρμοδιότητάς τους για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των
μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους
ανάπτυξης και προόδου» (άρθρο 7, παρ. 1, Ν. 4547/2018) και για το λόγο αυτό
προβλέπεται η στελέχωσή τους με συγκεκριμένο προσωπικό. Το προσωπικό αυτό είναι:
α) Εκπαιδευτικοί με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Νηπιαγωγοί
(ΠΕ60 ή ΠΕ61), Δάσκαλοι (ΠΕ70 ή ΠΕ71), Φιλόλογοι (ΠΕ02), Μαθηματικοί (ΠΕ03)
και Φυσικών Επιστημών (ΠΕ04) , β) Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό Λογοθεραπευτές
(ΠΕ21), Ψυχολόγοι (ΠΕ23), Φυσιοθεραπευτές (ΠΕ28), Εργοθεραπευτές (ΠΕ29), Ειδικοί
είτε στον επαγγελματικό προσανατολισμό των τυφλών, είτε στην κινητικότητα, τον
προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των τυφλών, είτε στην
ελληνική νοηματική γλώσσα των κωφών, είτε στη γραφή raille των τυφλών (ΠΕ31) , γ)
Εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων που υπηρετούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με
εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό, καθώς και δ)
διοικητικό προσωπικό. Η ύπαρξη στις συγκεκριμένες δομές εξειδικευμένων
επαγγελματιών δε σημαίνει απαραίτητα και τη συνεργασία τους με στόχο την
υποστήριξη και την προαγωγή της εκπαίδευσης των μαθητών, αλλά απαιτεί ανάπτυξη
σχετικής κουλτούρας κάθε δομής και χρήση συγκεκριμένων δεξιοτήτων από το
προσωπικό που τα στελεχώνει και τους υπόλοιπους που συνδιαλέγονται με αυτούς.
Παράλληλα στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου 3699/2018, μαθητές με ειδικές
ανάγκες ή/και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες καλούνται να φοιτήσουν στο γενικό σχολείο
με την ανάλογη προτεινόμενη υποστήριξη. Η χωρική τοποθέτηση και μόνο, καθώς και η
συνεκπαίδευση των συγκεκριμένων μαθητών με την ομάδα του τυπικού πληθυσμού δεν
σημαίνει ότι οι μαθητές έχουν ενταχθεί πλήρως και υποστηρίζονται ισότιμα με την
παροχή ίσων ευκαιριών ανταποκρινόμενοι στις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντα
κάθε μαθητή. Η αναφορά του Συνήγορου του Πολίτη επισημαίνει σχετικά με την
Παράλληλη Στήριξη των μαθητών με αναπηρία ή/και με ε.ε.α. στη σχολική τάξη του
γενικού σχολείου, σύμφωνα με το οποίο το Υ.Π.Ε.Π.Θ., «δηλώνει αδυναμία να
υλοποιήσει το μέτρο...αντιμετωπίζει ως καταχρηστικές ή δεν λαμβάνει υπόψη του
γνωματεύσεις των αρμόδιων διαγνωστικών κέντρων, υποβαθμίζοντας στην πράξη το
επιστημονικό τους έργο...αντιμετωπίζει τον θεσμό της παράλληλης στήριξης ως αντίστοιχο
της φοίτησης ενός παιδιού σε τμήμα ένταξης...δεν διασφαλίζει ότι δεν θα μετακυλίεται στις
οικογένειες η ευθύνη της πολιτείας για παροχή ατομικής υποστήριξης στους μαθητές με
διαταραχές αυτιστικού φάσματος προκειμένου να φοιτήσουν στο γενικό σχολείο» (2009, σ.
117). Σε σχέση με την πρακτική αυτή, η οποία εξυπηρετεί όχι τις ανάγκες των μαθητών,
αλλά τις ανάγκες του ίδιου του εκπαιδευτικού μας συστήματος (Αγγελίδης & Στυλιανού,
2011), ως απάντηση ήρθε η φιλοσοφία της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με
την οποία προωθείται η προοπτική ενός κοινού σχολείου για όλα τα παιδιά ανεξαιρέτως,
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με την ισότιμη συμμετοχή τους στα σχολικά δρώμενα (Στασινός, 2016). Η συγκεκριμένη
πρακτική θα πρέπει να λάβει υπόψιν της ότι «η Συμπεριληπτική Εκπαίδευση δεν
αποτελεί στόχο αλλά μια μέθοδο, μια συνεχή διαδικασία χωρίς οριστικό τέλος» (Σούλης,
2008, σ. 54). Στο σχολείο αυτό τόσο τα Αναλυτικά Προγράμματα, όσο και οι τρόποι
οργάνωσης της μάθησης θα πρέπει να προσαρμόζονται, ανταποκρινόμενα στις
ικανότητες όλων των μαθητών με τέτοιο τρόπο, ώστε να καλλιεργούνται σχέσεις
αλληλεπίδρασης και ασφάλειας για όλους τους εμπλεκόμενους (Αγγελίδης & Σάββα,
2011).
Στο πλαίσιο της παιδαγωγικής της συμπερίληψης θα πρέπει να ισχύουν
συγκεκριμένες προϋποθέσεις και απαιτείται η συνεργασία των εμπλεκόμενων
επαγγελματιών, καθώς και των γονέων προς την επίτευξή της, καθώς και η άρση των
εμποδίων που προκύπτουν. Η μείωση των εμποδίων για την επίτευξη των στόχων της
συμπεριληπτικής εκπαίδευσης θεωρείται ως ιδιαίτερα σημαντική παράμετρος, ώστε να
επιτευχθεί η συμμετοχή όλων των μαθητών ( ooth & Ainscow, 1998). Αναφορικά με τα
εμπόδια διαπιστώνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν την εκπαιδευτική πολιτική που
υιοθετείται κάθε φορά, η οποία αφορά τη μη στήριξη του εκπαιδευτικού από το σχολείο,
τον περιορισμένο χρόνο που έχει ο εκπαιδευτικός στη διάθεσή του για να εφαρμόσει ένα
εξατομικευμένο πρόγραμμα διδασκαλίας, αλλά και τη στάση των γονέων απέναντι στο
σχολείο, καθώς και τις περιορισμένες ευκαιρίες για συνεργασία με τις διάφορες
εμπλεκόμενες ειδικότητες και κλάδους (Avramidis & Kalyva, 2007). Διερευνώντας τους
δείκτες για την επίτευξη της συμπερίληψης, η Knowles (2007) επισημαίνει την ύπαρξη
ενός σχολείου, όπου οι μαθητές βοηθούν ο ένας τον άλλον, όλοι οι ενήλικες
υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον και εργάζονται μαζί, όλοι οι ενήλικες και οι μαθητές
συμπεριφέρονται μεταξύ τους με σεβασμό, οι γονείς αισθάνονται μέρος της διαδικασίας
και υπάρχει στενή κι αποδεδειγμένη σχέση μεταξύ του σχολείου και αυτών, αλλά και η
σχολική δομή έχει στενούς δεσμούς με την τοπική κοινότητα, εμπλέκεται σε εργασίες και
δράσεις με αυτήν. Για την επίτευξη αυτής της συνεργασίας απαιτούνται και πάλι
ορισμένες δεξιότητες. Ο Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής
(European Agency for Development in Special Needs Education, 2009) μεταξύ άλλων
αναφέρει ότι παράλληλα με την αύξηση των εκπαιδευτικών ευκαιριών για όλους τους
μαθητές, την εκπαίδευση και κατάρτιση όλων των εκπαιδευτικών σχετικά με την
εκπαιδευτική συμπερίληψη, την ύπαρξη σχετικής νομοθεσίας που θα τεκμηριώνει όσα
αναφέρονται και τις πολιτικές που προωθούν την παιδαγωγική της συμπερίληψης μαζί με
ευέλικτα χρηματοδοτούμενα συστήματα τα οποία θα προωθούν τη συμπερίληψη, θα
πρέπει να υπάρχουν και οι υποστηρικτικές δομές, οι οποίες θα έχουν διαμορφωθεί έτσι,
ώστε να προωθούν την εκπαιδευτική συμπερίληψη, αλλά και γενικότερα ανάλογες αρχές
και στάσεις. Ο ίδιος φορέας (2014) τονίζει την ανάγκη ύπαρξης επαγγελματιών με υψηλή
εξειδίκευση και καλά οργανωμένα υποστηρικτικά συστήματα. Ο εκπαιδευτικός, επίσης,
θεωρείται ως ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας (Howes et al., 2009) εφόσον μεταξύ
άλλων καλλιεργεί τη συνεργατικότητα, επιδιώκει τη δικτύωση και αναγνωρίζει
συστημικές προσεγγίσεις. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε στο σημείο αυτό ότι οι οι
εκπαιδευτικοί έχουν θετικές αντιλήψεις αναφορικά με τη συμπερίληψη (Avramidis et al.,
2000), αλλά δεν είναι σίγουρο ότι έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα, καθώς ελάχιστα
εκπαιδευτικά ιδρύματα είχαν ξεκάθαρη τη φιλοσοφία της συμπερίληψης στα ακαδημαϊκά
τους προγράμματα (Δημητρίου & Ανδρούσου, 2013). Με αφετηρία την πρόταση του
Αγγελίδη (Aggelides, 2005) να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε κάθε λεπτομέρεια της
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πρακτικής του εκπαιδευτικού, προτείνεται και η εκπαίδευση όλων των εμπλεκόμενων
επαγγελματιών σε δεξιότητες συμβουλευτικής με στόχο την προαγωγή της συνέργειας με
τους γονείς αλλά και μεταξύ των ιδίων, όπως θα αναφερθεί στη συνέχεια.
Ο ρόλος της συμβουλευτικής
Οι επαγγελματίες με τους οποίους συνδιαλέγονται οι γονείς (κοινωνικοί λειτουργοί,
σύμβουλοι, ψυχολόγοι, θεραπευτές, οι ειδικοί εκπαιδευτικοί κ.ά.) έχουν συχνά
μακροχρόνιες επαφές με τις οικογένειες και τους μαθητές της κοινότητας που
εξυπηρετούν. Αυτές οι επαφές μπορούν να οδηγήσουν σε μια βαθιά κατανόηση των
αναγκών και των επιθυμιών των οικογενειών και των μαθητών (Shaw, 2016). Για
παράδειγμα, η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών, του ειδικού εκπαιδευτικού
προσωπικού, καθώς και του/της συμβούλου σταδιοδρομίας θεωρείται ιδιαίτερα
σημαντική για μια επιτυχημένη μετάβαση ενός/μιας μαθητή/ριας με αναπηρία ή/και
ειδικές (εκπαιδευτικές) ανάγκες στην αγορά εργασίας (Heal et al., 1998; Mazzotti, 2009;
Neubert et al., 2004; Test et al., 2009). Σε αυτή την περίπτωση, η χρήση δεξιοτήτων
επικοινωνίας με βάση τη συμβουλευτική μπορούν να συμβάλλουν στην καλύτερη
κατανόηση των αναγκών του μαθητή και την καλύτερη συνεργασία μεταξύ των
εμπλεκόμενων επαγγελματιών με στόχο την επιτυχημένη μετάβαση του μαθητή, καθώς η
«συνεργασία μεταξύ δομών και οργανισμών» (Steere et al., 2007) αποτελεί μία από τις
μεταβλητές πρόβλεψης στις έρευνες που αναφέρθηκαν προηγουμένως. H συμμετοχή των
γονέων αποτελεί σημαντικό παράγοντα επίτευξης της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και
ο Hornby (2011) προτείνει ένα μοντέλο εμπλοκής των γονέων στη σχολική μονάδα. Το
μοντέλο αυτό αποτελείται από δύο συνιστώσες, η μία εστιάζει στην ανάγκη των γονέων
για υποστήριξη, ενώ η άλλη εστιάζει στις πιθανές συνεισφορές τους. Οι εκπαιδευτικοί
και οι υπόλοιποι επαγγελματίες θα πρέπει να κατέχουν συγκεκριμένες γνώσεις και
δεξιότητες για τη διευκόλυνση της αποτελεσματικής συμμετοχής των γονέων των
μαθητών για μία εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς. Αρχικά γνωρίζουμε ότι ο γονέας
αποτελεί σημαντική πηγή πληροφοριών για ένα μεγάλο μέρος θεμάτων που αφορά τους
μαθητές σχετικά με τα δυνατά και αδύναμα σημεία του μαθητή, τη μελέτη, τη
συμπεριφορά, την υγεία του μαθητή κ.λ.π.
Υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργήσουμε μια λίστα κριτηρίων με τα οποία
μπορούμε να ελέγξουμε και να διασφαλίσουμε ότι υπάρχουν οι απαραίτητες διαδικασίες
για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης των γονέων με στόχο να διασφαλίσουμε ότι
και δυνητικές συνεισφορές τους θα αξιοποιηθούν πλήρως. Ευκαιρίες για εμπλοκή των
γονέων, σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, αποτελούν αρχικά οι άτυπες δράσεις που γίνονται
στη σχολική μονάδα όπως οι εκθέσεις έργων μαθητών, οι εκπαιδευτικοί περίπατοιεκδρομές, οι εορτές στη σχολική μονάδα, καθώς και οι ανοιχτές ημέρες όπου
προσκαλούνται οι γονείς να παρακολουθήσουν το μάθημα. Από την άλλη είναι
σημαντικό να γνωρίζουμε ότι αναμένονται να προκύψουν και θέματα διαχείρισης
συγκρούσεων μεταξύ εκπαιδευτικών, διευθυντή και γονέων, οι οποίες συνήθως έχουν ως
αφορμή κυρίως ζητήματα πειθαρχίας, βαθμολογίας και ειδικής αγωγής που προκύπτουν
σε σχέση με το παιδί τους (Unger & Geist, 2016). Οι συγκρούσεις αυτές επίσης
σχετίζονται με την ετοιμότητα της διεύθυνσης του σχολείου να διαχειριστεί θέματα που
σχετίζονται με την ειδική αγωγή (Patterson et al., 2000), καθώς πηγάζουν από θέματα
που σχετίζονται με τους γονείς μαθητών που ανήκουν στην κατηγορία των μαθητών της
ειδικής αγωγής κι εκπαίδευσης, προκύπτουν από τις σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών και
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γονέων ( udoff & Orenstein, 1982), αλλά σχετίζονται και με τις στάσεις και απόψεις
μεταξύ εκπαιδευτικών και άλλων επαγγελματιών στο χώρο της ειδικής αγωγής κι
εκπαίδευσης (Dyches et al., 2002).
Η χρήση δεξιοτήτων συμβουλευτικής, επίσης, προάγει ένα θετικό σχολικό κλίμα,
το οποίο μπορεί με τη σειρά του να επηρεάσει τις διαδικασίες που συνδέονται με την
ανάπτυξη της αντοχής των μαθητών ως προς τη διαχείριση χαμηλών προσδοκιών
αναφορικά με τα ακαδημαϊκά αποτελέσματα και την κοινωνική τους ένταξη. Ο
συμβουλευτικός ρόλος του εκπαιδευτικού κρίνεται σημαντικός ως προς την ικανοποίηση
των αναγκών των μαθητών με στόχο την ολοκλήρωση και την αυτοπραγμάτωσή τους,
επιτυγχάνοντας στόχους πέρα από την ακαδημαϊκή επίδοση, οι οποίοι συνδέονται με την
κοινωνική αλληλεπίδραση, τη διαπροσωπική επικοινωνία και τις αξίες, ανεξάρτητα από
την ηλικία και το πολιτισμικό υπόβαθρο (Μαλικιώση-Λοϊζου, 2001). Η σημασία αυτού
του ρόλου έχει αποτυπωθεί σε αρκετές εργασίες δημοσιευμένες (Κοσμίδου-Hardy, 1998 ·
Κοσμίδου-Hardy & Γαλανουδάκη-Ράπτη, 1996 · Κοσμόπουλος, 1996 · Rogers, 1961).
Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι η Συμβουλευτική δεν είναι απλώς μια διαδικασία
ατομικής μάθησης, αλλά και μια κοινωνική δραστηριότητα που έχει κοινωνική σημασία,
ένα μέσο πολιτισμικά αποδεκτό που καθιστά δυνατή την προσαρμογή του ατόμου στους
κοινωνικούς θεσμούς και συχνά οι άνθρωποι στρέφονται σε αυτή σε μια μεταβατική
φάση της ζωής τους.
Οι δεξιότητες αυτές, επίσης, κρίνονται απαραίτητες σε όλα τα επίπεδα δράσης και
συνεργασίας μεταξύ των επαγγελματιών του Κ.Ε.Σ.Υ. που εμπλέκονται τόσο μεταξύ
τους όσο και μεταξύ γονέων κι επαγγελματιών. Αναφερόμαστε στα επίπεδα που
ορίζονται από το νόμο 4547: α) της διερεύνησης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών και
ψυχοκοινωνικών αναγκών, β) των στοχευμένων εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών
παρεμβάσεων και δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού, γ) της υποστήριξης του
συνολικού έργου των σχολικών μονάδων, δ) της ενημέρωσης και επιμόρφωσης και ε) της
ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου.
Δεξιότητες και τεχνικές συμβουλευτικής
Αρχικά θα γίνει αναφορά σε περιπτώσεις που κάποιο από τα άτομα που συνδιαλέγονται
(εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς, άλλοι επαγγελματίες) έχει συγκεκριμένο αίτημα. Στην
περίπτωση αυτή ο Manthei (1981) προτείνει να τηρηθούν τα παρακάτω: α) Εξήγησε με
ακρίβεια τι θέλεις, β) Εστίασε στο θετικό και δημιούργησε προσδοκίες αποδοχής του
αιτήματός σου, γ) Απάντησε σε ρωτήσεις που σχετίζονται μόνο με παροχή σχετικών
πληροφοριών με το αίτημά σου, απέφυγε να σε οδηγήσουν σε άλλο θέμα, δ) Επέτρεψε
στο άτομο που συζητάς να το σκεφτεί δίνοντας του χρόνο, ε) Επανέλαβε το αίτημά σου,
στ) Να είσαι έτοιμος/η να συμβιβαστείς, ίσως είναι καλύτερα να κερδίσεις ένα μέρος από
αυτό που ζητάς από το να απορρίψει ο άλλος εντελώς το αίτημά σου.
Επιδιώκοντας μια ουσιαστική και αποτελεσματική διαπροσωπική αλληλεπίδραση
περιγράφονται στη βιβλιογραφία (Μαλικιώση-Λοΐζου, 1999 · Ivey & Gluckstern, 1999)
συγκεκριμένες βασικές δεξιότητες, όπως οι δεξιότητες προσεκτικής παρακολούθησης, η
χρήση των ερωτήσεων, οι αντανακλαστικές δεξιότητες, και οι δεξιότητες διευκρίνισης.
Σχετικά με τις δεξιότητες προσεκτικής παρακολούθησης αναφερόμαστε στη
βλεματική επαφή, στη γλώσσα του σώματος και στις εκφράσεις του προσώπου, στο
φωνητικό ύφος, το οποίο θα πρέπει να έχει ρυθμό, τόνο κι ένταση που να δηλώνουν
ενδιαφέρον και αποδοχή του άλλου, αλλά και στη λεκτική ακολουθία, η οποία θα πρέπει
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να σηματοδοτεί στο άλλο άτομο ότι το παρακολουθεί, να μην μεταπηδά από ένα θέμα
στο άλλο και να εστιάζει στη λύση του πιθανού προβλήματος.
Οι ερωτήσεις σε κάθε διαπροσωπική συνδιαλλαγή μπορούν να βοηθήσουν στην
κατανόηση του ατόμου και του θέματος που θέλει να επισημάνει και για το λόγο αυτό
συνήθως επιλέγονται ανοιχτές ερωτήσεις, όταν επιθυμούμε να συγκεντρώσουμε
πληροφορίες, να διευκρινίσουμε ορισμένα σημεία, να εντοπίσουμε αθέατες αρχικά
πλευρές ενός θέματος ή προβλήματος (Μαλικιώση-Λοΐζου, 1999, 2001 · Geldard &
Geldard, 2005). Οι κλειστές ερωτήσεις προτείνονται συνήθως όταν το άτομο δεν μιλά με
σαφήνεια και χρειαζόμαστε κάποια διευκρίνιση που θα φανερώσει τυχόν κρυφά σημεία
της κατάστασης. Τέλος, υπάρχει και η δυνατότητα χρήσης της ελλιπούς ερώτησης
(Δημητρόπουλος, 1998), ώστε διατυπώνοντας μέχρι τη μέση μια ερωτηματική σκέψη
παρέχουμε τη δυνατότητα στο άτομο να ολοκληρώσει με τις απόψεις του και να νοιώσει
ότι παρακολουθούμε τη σκέψη του και το θέμα που το προβληματίζει.
Οι αντανακλαστικές δεξιότητες, επίσης, συμβάλλουν στο να αντικατοπτρίσουμε
στο άτομο το συναίσθημα ή το περιεχόμενο όσων είπε (Μαλικιώση-Λοΐζου, 1999).
Στις δεξιότητες διευκρίνισης συμπεριλαμβάνονται η ενθάρρυνση, η παράφραση και
η περίληψη. Με την ενθάρρυνση δημιουργούμε θετικό κλίμα για τη διεξαγωγή τη
συζήτησης και παράλληλα συγκεντρώνουμε επεξηγηματικές πληροφορίες. Η παράφραση
μας παρέχει τη δυνατότητα να ανατροφοδοτήσουμε στο άτομο τα κύρια δεδομένα της
κατάστασης, όπως τα ακούσαμε, συντομεύοντας και διευκρινίζοντας τα λεγόμενά του.
Τέλος, η περίληψη χρησιμοποιείται για την οργάνωση πολλών πληροφοριών για ένα
γεγονός ή ακόμη για τις σκέψεις και τα συναισθήματα του άλλου (Ivey & Gluckstern,
1999 · Μαλικιώση-Λοΐζου, 1999).
Καθώς οι εκπαιδευτικοί και άλλοι επαγγελματίες σε συγκεκριμένες δομές, όπως
για παράδειγμα οι ψυχολόγοι, καλούνται να διεκπεραιώσουν συγκεκριμένες διαδικασίες,
είναι σημαντικό να μπορούν να ανταποκριθούν σε αιτήματα, αλλά και να συνεργαστούν
με τους γονείς και με τους υπόλοιπους συναδέλφους τους. Στο πλαίσιο αυτό είναι πιθανό
να κληθούν να διαχειριστούν την κριτική ή και την επιθετικότητα των άλλων και ίσως να
πρέπει και να απορρίψουν κάποιο αίτημα, καθώς και να είναι σε θέση να δώσουν ένα
εποικοδομητικό σχόλιο ή και να βοηθήσουν στην επίλυση προβλημάτων. Στις
περιπτώσεις αυτές εμπλέκονται συγκεκριμένες δεξιότητες που σχετίζονται με τη
διεκδικητική επικοινωνία. Η διεκδικητική επικοινωνία, αποτελεί ένα από τα τρία είδη
επικοινωνίας, μαζί με την επιθετική και την παθητική επικοινωνία.
Η διεκδικητική επικοινωνία είναι η άμεση και ειλικρινής έκφραση απόψεων,
συναισθημάτων, αναγκών και δικαιωμάτων με τέτοιο τρόπο ώστε να μην παραβιάζονται
τα ατομικά δικαιώματα των άλλων. Με τον τρόπο αυτό το άτομο υπερασπίζεται τα δικά
του δικαιώματα, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τα δικαιώματα των άλλων και
συνεργάζεται με στόχο να βρεθεί μία λύση αποτελεσματική ( loyd, 1988). Τα άτομα
αυτά έχουν λιγότερες συγκρούσεις στις σχέσεις τους με άλλους, με αποτέλεσμα να
εμφανίζουν λιγότερο άγχος στη ζωή τους, αλλά και είναι ικανά να βοηθήσουν τους
συνεργάτες τους με τη διαχείριση του άγχους (Downing, 1995). Καθώς το άτομο σέβεται
τα δικαιώματα των άλλων και επικοινωνεί άμεσα, διαρκώς και διπλωματικά με τις ιδέες,
τις ανησυχίες και τις ανάγκες του καθενός, επιτυγχάνει να εκφράζει τόσο τα θετικά όσο
και τα αρνητικά συναισθήματα με ανοιχτό και ειλικρινή τρόπο, καθώς και να μπορεί να
επιλέγει τον τρόπο αντίδρασης σε διάφορες καταστάσεις από μια σειρά επιλογών.
Ειδικότερα, όταν καλείται το άτομο να διαχειριστεί την κριτική που του ασκείται, είναι
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σημαντικό να επιλέξει την προσέγγιση των τεσσάρων σταδίων που προτείνεται από τους
Holland & Ward (1990). Κατά το πρώτο στάδιο που ονομάζεται Προσεκτική Ακρόαση
στην Κριτική, προτείνεται η χρήση ανοικτών ερωτήσεων όπως «Τι εννοείς/τε;»,
«Μπορείς/είτε να είσαι/τε πιο σαφής;». Το επόμενο στάδιο ονομάζεται Αντιστοίχιση με
την Αλήθεια, κι εδώ καλείται το άτομο να αξιολογήσει εάν όσα για τα οποία του ασκείται
κριτική είναι εν μέρει, απολύτως ή καθόλου αληθή, ώστε να επιλέξει πώς θα αντιδράσει
στο επόμενο στάδιο που ονομάζεται Διεκδικητική Ανταπόκριση. Εάν πράγματι υπήρχε
μέρος αλήθειας, είναι αναμενόμενο να απαντήσει το άτομο αποδεχόμενο το μέρος του
λάθους του για παράδειγμα σε ένα συνεργάτη του λέγοντας: «Ναι, έκανα ένα λάθος σε
αυτή την περίπτωση και λυπάμαι γι 'αυτό, αλλά δεν δέχομαι ότι έχω κάνει λάθη όλο το
διάστημα αυτές τις μέρες. Κάνω περιστασιακά σφάλματα όπως οποιοσδήποτε άλλος». Σε
περίπτωση που κάποιος συνεργάτης του ή γονέας που του ασκεί κριτική, έχει δίκιο,
μπορεί να ανταποκριθεί ως εξής: «Λυπάμαι που δεν σας συμβουλεύτηκα σε αυτό το
θέμα. Θα σιγουρευτώ ότι δεν θα συμβεί ξανά». Τέλος, στην περίπτωση που η κριτική
ήταν απολύτως ψευδής, τότε θα πρέπει να την καταρρίψουμε με σαφήνεια, να
εξηγήσουμε στο άλλο άτομο πώς ακριβώς μας κάνει να νιώσουμε από αυτήν την κριτική,
να ζητήσουμε μια εξήγηση για τα σχόλιά του και να κάνουμε μια καταφατική δήλωση
για τον εαυτό μας. Για παράδειγμα, «Δεν συμφωνώ ότι έκανα λάθος στην περίπτωση
αυτή και νοιώθω προσβεβλημένος από αυτή την άποψη. Πού βασίζεστε για να κάνετε
αυτό το σχόλιο; Οι σχέσεις μου με τους μαθητές είναι εξαιρετικές». Στο τελικό στάδιο
της Αποχώρησης, επιλέγετε να χρησιμοποιήσετε όσες πληροφορίες σας είναι χρήσιμες
από την κριτική και το άτομο που άσκησε την κριτική και να προχωρήσετε, καθώς
σημασία έχει η επιτυχία του στόχου που θέσαμε και όχι η παραμονή μας στην άποψη του
ατόμου αυτού (Hornby, 2014).
Επίσης, η ανατροφοδότηση αποτελεί σημαντική δεξιότητα της συμβουλευτικής,
καθώς παρέχει ακριβή πληροφόρηση αναφορικά με το πώς βλέπουν οι άλλοι ή εμείς
προσωπικά το άτομο (Ivey & Gluckstern, 1999) με το οποίο συνεργαζόμαστε. Οι ower
& ower (1976) προτείνουν ένα μοντέλο που ονομάζεται Περιγραφή, Έκφραση ή
Επεξήγηση, Διευκρίνιση, Συνέπειες (Π.Ε.Δ.Σ.). Σχετικό παράδειγμα είναι το εξής: «Όταν
τροποποιείς το Πρόγραμμα Διδασκαλίας χωρίς να με συμβουλευτείς (Περιγραφή) ... ...
ενοχλούμαι επειδή οι γονείς μπερδεύονται και χάνουν την εμπιστοσύνη τους σε εμάς
(Έκφραση/Επεξήγηση) ... οπότε από εδώ και στο εξής, όταν πρόκειται να κάνεις αλλαγές
στο πρόγραμμα του μαθητή, (Διευκρίνιση) …. Καλύτερα να μου το λες, ώστε να νοιώθω
ότι είμαστε συνεργάτες και να μην μπερδεύονται και οι γονείς του μαθητή (Συνέπειες)
(Hornby, 2014).
Καθώς είναι πιθανό να υπάρξουν συγκρούσεις στο χώρο της σχολικής μονάδας ή
άλλης δομής (Johnson & Johnson, 1995), θα αναφερθούμε μεταξύ άλλων μοντέλων που
περιγράφουν τα στάδια της σύγκρουσης (Katz & awyer, 1993), και στο μοντέλο του
Mauer, το οποίο αναλύει τον τρόπο με τον οποίο οι συγκρούσεις εκδηλώνονται στις
σχολικές μονάδες, περιγράφοντας κι αναλύοντας τα τρία στάδια και τις ανάλογες φάσεις
σύγκρουσης χρησιμοποιώντας τη μεταφορά της φωτιάς: 1ο στάδιο: καπνός, 2ο στάδιο:
φωτιά και 3ο στάδιο: στάχτη. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι οι συγκρούσεις
συνήθως οφείλονται μεταξύ άλλων σε διαφορετικές αντιλήψεις και αξίες και στόχους, σε
δυσλειτουργική επικοινωνία και σε αδυναμία συνεργασίας (Aja, 2013; Msila, 2012;
Corvette, 2007; Oboegbulem & Alfa, 2013). Στην περίπτωση αυτή, όταν κατά τη
σύγκρουση ασκείται στο άτομο επιθετική κριτική, το άτομο ως επαγγελματίας καλείται
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να διαχειριστεί την κατάσταση με τρόπο ώστε να μη μειώσει την αποτελεσματικότητά
του. Προτείνεται η ενεργός ακρόαση του άλλου ατόμου, η ομιλία σε αργό και ήρεμο
τόνο, η επισήμανση για λήψη περισσότερων διευκρινιστικών πληροφοριών αναφορικά
με τυχόν παράπονα που είναι ασαφή και πιθανά πρόσθετα, ώστε να υπάρξει ανταπόκριση
στο αρχικό αίτημα του ατόμου που εκφράζει παράπονα ή ασκεί κριτική και στη
συνέχεια, η χρήση της τεχνικής της περίληψης ώστε τις ανησυχίες τους τις αναφέρετε σε
περίληψη ώστε να βεβαιωθεί το άτομο ότι έχει καταλάβει ποιο είναι το πρόβλημα, με
στόχο τη μετάβαση στα στάδια της επίλυσης προβλήματος, τα οποία θα αναλυθούν λίγο
παρακάτω, ξεκινώντας από το πιο σημαντικό πρόβλημα του ατόμου. Για το λόγο αυτό,
επίσης, δεν τηρούν στάση αμυντική ούτε και αντιδρούν με τρόπο που να δηλώνει ότι
πρέπει να υπερασπιστούν τη θέση τους, δεν προσπαθούν να ελαχιστοποιήσουν την
ανησυχία που εκφράζει το άλλο άτομο, αποφεύγουν να αναλάβουν την ευθύνη για
προβλήματα που δεν τους αφορούν και δεν παρέχουν υποσχέσεις τις οποίες δεν θα
μπορέσουν να εκπληρώσουν. O Thomas (1976) αναφέρει ότι, μεταξύ άλλων
στρατηγικών, είναι δυνατή και η εστίαση σε θέματα που σχετίζονται με: α) την
οικοδόμηση των σχέσεων μεταξύ των δύο μερών, β) τη χρήση της ακρόασης με
αντανάκλαση, γ) την ανάπτυξη και τη διατήρηση κλίματος εμπιστοσύνης, δ) την
αποσαφήνιση του προβλήματος, ε) τον έλεγχο της συναισθηματικής φόρτισης, στ) την
αντιμετώπιση του άλλου όχι από θέση ισχύος, και ζ) την αξιοποίηση ενός τρίτου
προσώπου κοινής αποδοχής.
Κλείνοντας, αναφερόμαστε στο μοντέλο του Bolton που προτείνεται για την
επίλυση προβλήματος και περιλαμβάνει τα εξής έξι στάδια: 1) Προσδιορισμός του
προβλήματος λαμβάνοντας υπόψιν και τα δύο μέρη, 2) Καταιγισμός ιδεών με όλες τις
πιθανές λύσεις, 3) Επιλογή της λύσης που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες και των δύο
μερών, 4) Σχεδιασμός «Ποιος θα κάνει τι, πού και πότε», 5) Εμπλοκή υπολοίπων μελών
στο σχέδιο, 6) Αξιολόγηση της διαδικασίας κι επίλυση του προβλήματος.
Συμπερασματικά
Οι γονείς όταν έρχονται σε επαφή με τους εκπαιδευτικούς ή άλλους επαγγελματίες στη
σχολική μονάδα ή σε άλλες δομές, όπως είναι τα Κ.Ε.Σ.Υ. ή το ΠΕ.Κ.Ε.Σ., δεν έχουν
πάντα ξεκάθαρο μόνο ένα αίτημα. Είναι πιθανό να επιθυμούν να πληροφορηθούν, αλλά
και να ενημερώσουν ή και να παραπονεθούν για κάποιο περιστατικό. Το ίδιο είναι
πιθανό να συμβαίνει και μεταξύ των επαγγελματιών στις διάφορες δομές. Παρόλα αυτά η
χρήση της συμβουλευτικής ακολουθώντας την προσωποκεντρική προσέγγιση (Rogers,
1961) μπορεί να συνδράμει στην ανάπτυξη μιας σχέσης εμπιστοσύνης με στόχο την
καλύτερη συνεργασία. Τα απαραίτητα χαρακτηριστικά τα οποία προτείνονται μετά από
ενδελεχή μελέτη διαφορετικών πολύχρονων ερευνών (Μαλικιώση-Λοΐζου, 2001) για να
υπάρξει εποικοδομητική διαπροσωπική σχέση είναι η ενσυναίσθητη κατανόηση, ο
σεβασμός, η γνησιότητα, η ζεστασιά, η αυτοαποκάλυψη και η ευκρίνεια. Η χρήση των
δεξιοτήτων και τεχνικών που παρουσιάστηκαν ακολουθώντας τα στάδια που
προτείνονται (Nelson-Jones, 2005), δηλαδή το στάδιο της διερεύνησης, το στάδιο της
ενόρασης και το στάδιο της δράσης μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην προαγωγή
της συνεργασίας μεταξύ των γονέων και των επαγγελματιών στο πλαίσιο της
συμπεριληπτικής εκπαίδευσης.
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Ανάκτηση
από:
https://www.synigoros.gr/resources/docs/5edikaiwmata_paidiou--2.pdf
Hornby, G., Hall, E., & Hall, C. (Eds.) (2003). Counselling pupils in schools: Skills and
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strategies for teachers. London: Routledge Falmer.
Ofsted (2003). Handbook for Inspecting Nursery and Primary Schools. London: Ofsted.
Ofsted (2004). Special Educational Needs and Disability: Towards Inclusive Schools.
London: Ofsted.
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Ανθή Βαλαβάνη, Ευαγγελία Μακρή**
MICHELANGELO: ENSURING SCHOOL SUCCESS AND REDUCING EARLY
SCHOOL LEAVING THROUGH FINE ARTS
To Διακρατικό Σχέδιο Michelangelo αφορά ένα Σχέδιο Erasmus+ που στόχο έχει να
προτείνει μεθόδους και Καλές Πρακτικές που βασίζονται στο ευρύτερο πλαίσιο της
Τέχνης και που μπορούν να εφαρμοστούν στην εκπαίδευση και να χρησιμοποιηθούν ως
αποτρεπτικά εργαλεία για την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου. Στα τελικά προϊόντα
ανήκει και η δημιουργία ενός Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους που τονίζει τη σχέση και την
επίδραση των δραστηριοτήτων Τέχνης στην ενεργοποίηση των μαθητών/τριων στη
σχολική ζωή, στην τόνωση της αυτοπεποίθησής τους και κατ’ επέκταση στη μείωση της
σχολικής διαρροής. Το Σχέδιο θα ολοκληρωθεί με την παρουσίαση των παραπάνω σε
έναν Τελικό Οδηγό, στη συγγραφή ενός Μοντέλου αντιμετώπισης της Σχολικής
Διαρροής εμπλέκοντας δραστηριότητες Τέχνης και τέλος με την προβολή του
Ντοκιμαντέρ στην τοπική κοινωνία και την προώθησή του σε ευρύτερο κοινό.
Λέξεις-κλειδιά: ESL, Τέχνη, Τοπική Αυτοδιοίκηση.
MICHELANGELO: ENSURING SCHOOL SUCCESS AND REDUCING EARLY
SCHOOL LEAVING THROUGH FINE ARTS
The Michelangelo Transnational Project concerns an Erasmus+ Project designed to
propose methods and Good Practices, based on the wider context of Art that can be
applied to education and used as averting tools against early school dropout. The
deliverables include the creation of a short documentary that emphasizes the relationship
and the influence of the art activities on the activation of pupils in school life, the
strengthening of their self-confidence and consequently the reduction of school dropout.
The Project will be completed by presenting the above in a Final Guide, writing a Model
of confronting School Dropout by engaging in Art activities and finally projecting the
Documentary into the local community and promoting it to a wider audience.
Key words: ESL, Art, Local Government.
Εισαγωγή
To Διακρατικό Σχέδιο Michelangelo αφορά ένα Σχέδιο Erasmus+ που στόχο έχει να
προτείνει μεθόδους και Καλές Πρακτικές που βασίζονται στο ευρύτερο πλαίσιο της
Τέχνης και που μπορούν να εφαρμοστούν στην εκπαίδευση και να χρησιμοποιηθούν ως
αποτρεπτικά εργαλεία για την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου. Η έρευνα έχει
πολλάκις δείξει ότι η συμβολή των εικαστικών τεχνών συμβάλλει στη θετική στάση των
 Η Α.Β είναι υπάλληλος του Δήμου Ελευσίνας στο Τμήμα Διαφάνειας, Προγραμματισμού, Οργάνωσης
και Πληροφορικής. Επικοινωνία: 6944516786, avalavani@elefsina.gr
** Η E.M. είναι Ειδική Σύμβουλος Δημάρχου για Ευρωπαϊκά Προγράμματα του Δήμου Ελευσίνας.
Επικοινωνία: 6944992321, grprog@elefsina.gr

- 75 -

ου

Πρακτικά του 1 Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου
«Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Πολιτιστικές Δραστηριότητες»

μαθητών προς το σχολείο και κατ’ επέκταση στη σχολική τους επιτυχία και στη μείωση
της σχολικής διαρροής. Όταν μάλιστα αξιοποιείται στα μαθήματα, οι εικαστικές τέχνες
συμβάλλουν στην προσφορά υψηλής ποιότητας μάθησης (Bamford, 2006) και μάλιστα
δημιουργικής καθώς η γνώση που επιτυγχάνεται είναι ολόπλευρη και σφαιρική
(αισθητική, δημιουργική, γνωστική, νοητική, συναισθηματική, κοινωνική). Έτσι, οι
μαθητές/τριες αναπτύσσουν την προσωπικότητά τους και αποδίδουν νόημα στον κόσμο
γύρω τους (Βάος, 2008). Το καινοτόμο του Σχεδίου είναι ότι φέρνει σε συνεργασία 9
φορείς από 3 ευρωπαϊκές χώρες: ένα Δήμο, ένα Σχολείο και μια Μη Κερδοσκοπική
Οργάνωση από την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα, με στόχο να ενώσουν τις
δυνάμεις τους, ο κάθε ένας με την δική του προσφορά και τεχνογνωσία, ώστε να
δημιουργηθεί ένας Οδηγός Καλών Πρακτικών εφαρμόσιμων σε διαφορετικές
εκπαιδευτικές βαθμίδες και πλαίσια που να εμπλέκει τις Τέχνες σε κάθε μορφή τους. Στα
τελικά προϊόντα επίσης ανήκει και η δημιουργία ενός Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους που
τονίζει τη σχέση και την επίδραση των δραστηριοτήτων Τέχνης στην ενεργοποίηση των
μαθητών/τριων στη σχολική ζωή, στην τόνωση της αυτοπεποίθησής τους και κατ’
επέκταση στη μείωση της σχολικής διαρροής. Η μεθοδολογία βασίστηκε αρχικά στην
ανάλυση και συγκριτική παρουσίαση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου στο
εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα των 3 χωρών και των πολιτικών που εφαρμόζονται σε
τοπικό και εθνικό επίπεδο. Οργανώθηκαν σε κάθε χώρα διακρατικά εργαστήρια και
Δραστηριότητες Κατάρτισης και Εκπαίδευσης με τη βοήθεια και την εμπλοκή τοπικών
συνεργατών. Στη συνέχεια μελετήθηκαν και εφαρμόστηκαν καλές πρακτικές στο πεδίο
με την σύμπραξη όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Το Σχέδιο θα ολοκληρωθεί με την
παρουσίαση των παραπάνω σε έναν Τελικό Οδηγό, στη συγγραφή ενός Μοντέλου
αντιμετώπισης της Σχολικής Διαρροής εμπλέκοντας δραστηριότητες Τέχνης και τέλος με
την προβολή του Ντοκιμαντέρ στην τοπική κοινωνία και την προώθησή του σε ευρύτερο
κοινό.
Τελικά Προϊόντα
Οδηγός: Κάθε εταίρος με ανάλυση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και της
εγκατάλειψης του σχολείου στο εθνικό εκπαιδευτικό σύστημά του και των πολιτικών που
εφαρμόζονται σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο επικεντρώνεται στην πρόσβαση
στην εκπαίδευση στο σχολικό περιβάλλον, στην προώθηση του δικαιώματος στην
εκπαίδευση, στο δικαίωμα σεβασμού στο μαθησιακό περιβάλλον, κυβερνητικές
στρατηγικές, την πολιτική βούληση και τη χρηστή διακυβέρνηση, επίπεδο επενδύσεων
στην καταπολέμηση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και της εγκατάλειψης του
σχολείου.
Μοντέλο: Το έργο της κοινοπραξίας του Έργου θα οδηγήσει στη δημιουργία του
Μοντέλου σε όλες τις γλώσσες των χωρών μελών καθώς και στα αγγλικά, σχετικά με τις
απαραίτητες εκπαιδευτικές πολιτικές και στρατηγικές για την επίλυση των προβλημάτων
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και εγκατάλειψης του σχολείου γενικότερα. Ένα
ολοκληρωμένο και εξατομικευμένο μοντέλο σχετικά με τις μεθόδους διδασκαλίας και
μάθησης, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης της μάθησης για τους μαθητές που
δυσκολεύονται και μέτρων για την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού.
Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους: Μια ταινία η οποία θα τονίσει τη σχέση και την επίδραση
των Καλών Τεχνών και της Σχολικής Διαρροής.
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Ιστότοπος: ο Δήμος Ελευσίνας
https://www.michelangeloproject.eu/

συντηρεί

και

επιμελείται

τον

ιστότοπο

Οι εταίροι
Από την Ελλάδα συμπράττουν ο Δήμος Ελευσίνας που είναι και ο συντονιστικός
οργανισμός, το 3ο Γυμνάσιο Ελευσίνας και οι Athens Makerspace.
Από την Ιταλία συμπράττουν το Comune di Siderno, το Liceo Artistico «M.
Preti/A. Frangipane» και η Associazione Darsana Teranga.
Από την Πορτογαλία συμπράττουν το Município de Barcelos, το Agrupamento De
Escolas De Barcelos και η Associação Intercultural Amigos dο Mobilidade.
Learning-Teaching and Training Activities
Το Σχέδιο υποστηρίζει την οργάνωση από κάθε σύμπραξη εταίρων (Ελλάδα, Ιταλία,
Πορτογαλία) 3 αντίστοιχων Learning-Teaching and Training Activities (LTTA) και 2
workshop: το “Art Education to fight Early School Leaving and Dropout” στην
Πορτογαλία και το EUROPE 2020 STRATEGY: “school failure, early school leaving and
dropping out” στην Ιταλία.
Αποτελέσματα
Το Σχέδιο ολοκληρώνεται το 2019 και τα αποτελέσματά του, όπως και οι καλές
πρακτικές που θα αναδείξει, θα βρίσκονται στη διάθεση οποιοδήποτε οργανισμού θα
θελήσει να τα χρησιμοποιήσει.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Βάος, Α. (2008). Ζητήματα διδακτικής των εικαστικών τεχνών: Το καλλιτεχνικό εγχείρημα
ως παιδαγωγική πράξη. Αθήνα: Τόπος, 1η έκδοση.
Bamford, A. (2006). The Wow Factor: Global research compendium on the impact of
arts in education. Berlin: Waxmann Verlag.
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Ξενοφών Α. Βαμβακερός*
ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ:
ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΡΕΑΛΙΣΜΟΥ
Το πώς πρέπει να διαμορφωθεί η Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα, στην Ευρώπη και σε
ολόκληρο τον κόσμο, αποτελεί αντικείμενο έρευνας και εκτεταμένης ανταλλαγής
απόψεων τα τελευταία χρόνια. Το ζήτημα είναι ανοικτό όπως και η διερεύνηση
κατευθύνσεων, προσεγγίσεων και τελικά εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πολιτικών. Η
διαρκής αυτή αναζήτηση είναι φυσιολογική συνέπεια του γεγονότος ότι η Εκπαίδευση σε
όλες της τις διαστάσεις είναι πάντα ένα ζητούμενο ή υπάρχει και σύγχυση
προσανατολισμού; Μία προσπάθεια, για να διερευνηθούν τα παραπάνω ερωτήματα,
απαιτεί η ιστορική, πολιτική, κοινωνική και φιλοσοφική αναδρομή στις τελευταίες
δεκαετίες του 20ου αιώνα, ώστε να διευκρινιστεί το υπόβαθρο και το πλαίσιο της
σημερινής κατάστασης στην Εκπαίδευση, και με αυτό τον τρόπο να θεμελιωθούν οι
σύγχρονες προοπτικές.
Λέξεις-κλειδιά: Εκπαίδευση, σχολείο, επιστημολογικός ρεαλισμός.
WHY SCHOOLS EXIST:
AN APPROACH OF EPISTEMOLOGICAL REALISM
How Education in the 21st century has to be shaped, in Europe and around the world, has
been the subject of research and an extensive exchange of views over the last few years.
The issue is open as well as the exploration of directions, approaches and ultimately
educational programmes and policies. Is this constant search a normal consequence of the
fact that Education in all its dimensions is always a demand or is there a confusion of
orientation? An attempt to explore the above questions requires a historical, political,
social and philosophical turnaround in the last decades of the 20th century to clarify the
background and context of the current situation in Education, and thus to establish the
modern prospects.
Key words: Education, school, epistemological realism.
Εισαγωγή
Τα κοινωνικά γεγονότα μετά το 1960 οδήγησαν τους εκπαιδευτικούς/παιδαγωγούς να
απομακρυνθούν από το ρεαλισμό. Το κίνημα για τα Πολιτικά Δικαιώματα (Civil Rights
Movement) των Αφροαμερικανών στις ΗΠΑ, η αντίθεση στον πόλεμο του Βιετνάμ, η
αντίθεση στα αποικιοκρατικά καθεστώτα, ο Μάης του 68 στη Γαλλία, το φεμινιστικό
κίνημα, το κίνημα υπεράσπισης των δικαιωμάτων των ομοφυλοφίλων, κλπ.
ακολουθήθηκαν από αντίστοιχα κινήματα συνειδητοποίησης των ιθαγενών στην Βόρεια
και Νότια Αμερική, στην Αυστραλία, στην Αφρική κ.ά., στις μετα-αποικιακές και
* Ο Ξ.Α.Β. είναι Δρ. Χημικός, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής.
Επικοινωνία: xenofonvamvakeros@gmail.com
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πολυπολιτισμικές προσεγγίσεις, στα κινήματα για την προστασία του περιβάλλοντος. Οι
παγκόσμιες μεγαλουπόλεις από χωνευτήρια πολιτισμών (melting pots) μεταστράφηκαν
σε χώρους όπου οι πολιτισμικές ιδιαιτερότητες είχαν ξεχωριστή αξία. Το 1962, το βιβλίο
του Κουν «Η δομή των επιστημονικών επαναστάσεων» έγινε το εγχειρίδιο της
διαφορετικότητας και του νόμιμου/θεμιτού δικαιώματος σε αυτήν. Ήταν ένα βιβλίο
γέννημα της εποχής του και είχε την απρόσμενη συνέπεια (ο ίδιος ο Κουν ποτέ δεν την
αποδέχτηκε) της υπονόμευσης της προνομιακής θέσης της επιστήμης μέσω της
υπονόμευσης των επιστημονικών απαιτήσεων για ρεαλισμό (αντιστοίχιση με τον
πραγματικό κόσμο) και καθολική/παγκόσμια εγκυρότητα. Η συνέπεια ήταν να
αναδυθούν μία σειρά από αφροαμερικανικές, ανατολικές, ισλαμικές, φεμινιστικές,
εναλλακτικές επιστήμες κλπ., μέχρι και τοπικές οικοεπιστήμες των ιθαγενών πληθυσμών.
Μ’ αυτό τον τρόπο εμφανίστηκε μια πληθώρα ανταγωνιστών και διεκδικητών σε ισότιμη
βάση με τις επιστήμες, σε μια πολυπολιτισμική και πλουραλιστική κοινωνία.
Πολλοί όμως αμφισβητούν αν αυτά τα εναλλακτικά μοντέλα συμβάλλουν όντως ή
οδηγούν σε εκπαιδευτική υποβάθμιση και στέρηση της ισχυρής γνώσης από τους
μαθητές σε υποβαθμισμένα κοινωνικά περιβάλλοντα.
Οι εξελίξεις στην Εκπαίδευση
Η εκπαιδευτική σκέψη τις τελευταίες δεκαετίες κυριαρχήθηκε από εμπειριστικές,
αντιρρεαλιστικές, εργαλειακές επιστημολογίες δύο τύπων: του ψυχολογικού ή/και του
Κοινωνικού Κονστρουκτιβισμού. Οι υποστηρικτές και των δύο αυτών ρευμάτων
εκτιμούν τη γνώση μόνο για τη χρησιμότητά της (χρηστικότητα/ωφελιμισμός) και
απέχουν από κάθε συζήτηση για το αν η γνώση σχετίζεται πράγματι (αντανακλά,
αναπαριστά, αντιστοιχεί κλπ.) με τον υπαρκτό κόσμο. Κάθε τέτοιου τύπου
προβληματισμός απορρίπτεται ως άσχετος. Τι είναι η «αλήθεια»; Για πολλούς
εκπαιδευτικούς/παιδαγωγούς το ερώτημα φαντάζει ξεπερασμένο. Η απόρριψη της
«αλήθειας» συμβαδίζει με την απόρριψη του επιστημολογικού ρεαλισμού.
Τα επιχειρήματά τους στηρίζονται εν πολλοίς στη θέση ότι η επιστήμη είναι
«δυτική», δεν είναι ούτε παγκόσμια ή/και καθολική, ούτε σχετίζεται πράγματι με την
«αλήθεια». Ο Κοινωνικός Κονστρουκτιβισμός οδηγήθηκε στη λογική συνέπεια των
ισχυρισμών του, δηλαδή σε έναν πολυπολιτισμικό σχετικισμό.
Η κατανόηση αυτού του κοινωνικού πλαισίου είναι κριτικής σημασίας ώστε να
γίνει αντιληπτό γιατί οι φιλοσοφικές (π.χ.: Suchting, 1992· Slezak, 1994), οι ιδεολογικές
(π.χ.: Gross & Levitt, 1994) και οι επιστημονικές (π.χ.: Sokal & Bricmont, 1998)
επιθέσεις στις κονστρουκτιβιστικές ιδέες αποδείχτηκαν ανεπαρκείς υποστηρικτές του
επιστημονικού ρεαλισμού. Είναι πολύ γνωστή η περιβόητη «απάτη του Sokal» (Sokal’s
Hoax), γνωστού Φυσικού επιστήμονα, ο οποίος δημοσίευσε σε έγκυρο περιοδικό ένα
άρθρο μετά από κρίση (Sokal, 1996). Ο ίδιος, αμέσως μετά, δημοσίευσε ακόμα ένα
άρθρο εξηγώντας ότι έγραφε συνειδητά αντιεπιστημονικές ανακρίβειες, οι οποίες έγιναν
ασμένως αποδεκτές από τους εκδότες και τους κριτές του περιοδικού. Η υπόθεση έφτασε
το 1996 στα δικαστήρια και στα πρωτοσέλιδα των μεγαλύτερων εφημερίδων του
κόσμου. Παρ’ όλα αυτά, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών/παιδαγωγών δεν ήθελαν να
ακούσουν τίποτα για επιστημονικό ρεαλισμό, ούτε καν αυτοί που δίδασκαν Φυσικές
Επιστήμες. Ο άτεγκτος επιστημονισμός των προηγούμενων δεκαετιών είχε κουράσει και
απορριφθεί.
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Σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση σήμερα υπάρχουν ισχυρά επιχειρήματα υπέρ
μίας επιστημολογίας μετριοπαθούς και κριτικού ρεαλισμού και της επιστημικά διακριτής
(όχι προνομιακής) θέσης της επιστήμης σε ένα πλαίσιο επιστημολογικού πλουραλισμού.
Γιατί υπάρχουν τα σχολεία; (Young, 2008)
Καταρχήν, χωρίς σχολεία κάθε γενιά θα έπρεπε να ξεκινήσει από την αρχή όπως κάθε
γενιά ζώων. Οι Emile Durkheim και Lev Vygotsky μας υπενθυμίζουν ότι είναι η
ικανότητά μας να ανταποκριθούμε στις παιδαγωγικές απαιτήσεις που μας διαχωρίζει από
τα άλλα είδη. Όμως, από τη δεκαετία του 1970, οι κριτικοί κοινωνιολόγοι όπως οι
Bourdieu, Bowles και Gintis είδαν το ρόλο του σχολείου κάτω από ένα αρκετά αρνητικό
πρίσμα. Έφεραν στο προσκήνιο την ιδέα ότι τα σχολεία αναπαράγουν κοινωνικές
ανισότητες, μία ιδέα που κυριάρχησε στην κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Μία τέτοια
προσέγγιση, παρότι έχει σαφώς στοιχεία αλήθειας, παραμελεί το θεμελιώδες
χαρακτηριστικό των σχολείων - το ρόλο τους στη μετάδοση της γνώσης. Το θέμα είναι
ποιάς γνώσης. Οι προβεβλημένοι αναλυτές της Αριστεράς από τη δεκαετία του 1970
πάλι, όπως οι Althusser, Bowles, Gintis, είχαν την άποψη ότι στα σχολεία διδάσκεται η
γνώση των ισχυρών για να μάθει η εργατική τάξη τη θέση της στην κοινωνία. Ο Γάλλος
φιλόσοφος Michel Foucault τοποθέτησε τα σχολεία στην ίδια κατηγορία με τα
νοσοκομεία, τις φυλακές και τα άσυλα ως ιδρύματα παρακολούθησης και ελέγχου. Με το
να κατατάσσει τα σχολεία στην ίδια κατηγορία με τα ιδρύματα πειθαναγκασμού δείχνει
να του διαφεύγει τελείως το ζήτημα της ιστορίας του πολιτικού αγώνα για μαζική παιδεία
και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του σχολικού θεσμού.
Το σχολείο είναι πρωταρχικά ένας φορέας μετάδοσης πολιτισμού και γνώσης. Η
ιδέα της μετάδοσης της γνώσης βρίσκεται στο κέντρο της κριτικής από τους ερευνητές
της εκπαίδευσης, ιδιαίτερα τους κοινωνιολόγους της εκπαίδευσης. Δικαιολογημένα αν
πρόκειται για το μηχανικό, μονόπλευρο και παθητικό μοντέλο εκπαίδευσης και τη σχέση
του με πολύ συντηρητικές απόψεις για την εκπαίδευση και τους σκοπούς του σχολείου.
Σίγουρα όμως ο σχολικός θεσμός ως «μεταδότης γνώσης» προϋποθέτει την ενεργό
συμμετοχή του μαθητή στη διαδικασία απόκτησης της γνώσης. Συνεπώς τα σχολεία
υπάρχουν για να καταστήσουν τους νέους ικανούς να αποκτήσουν τη γνώση, όχι τη
γνώση των ισχυρών - αλλά την ισχυρή γνώση η οποία για τους περισσότερους δε μπορεί
να αποκτηθεί στο σπίτι ή μέσα στη κοινότητα ή στο κοινωνικό τους περιβάλλον.
Αυτή την αλήθεια παραβλέπουν οι κονστρουκτιβιστές θιασώτες του πολυπολιτισμικού σχετικισμού. Τα παιδιά από τα μη προνομιούχα κοινωνικά περιβάλλοντα
δεν έχουν, ούτε θα έχουν πιθανώς ποτέ, άλλη ευκαιρία από τα σχολεία για να ακούσουν
και να μάθουν κάποια πράγματα από τα επιτεύγματα του ανθρώπινου πνεύματος και της
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Είναι το τελευταίο τους δημοκρατικό δικαίωμα, η
τελευταία ευκαιρία των φτωχών για Παιδεία και μια άλλη ποιότητα ζωής.
Ο George Steiner στη «Βαρβαρότητα της άγνοιας» λέει: Αποδεικνύεται ότι, πάνω
σ’ αυτό τον πλανήτη, το ενενήντα εννιά τοις εκατό των ανθρωπίνων πλασμάτων
προτιμούν (και είναι απόλυτο δικαίωμά τους) τη βλακωδέστερη τηλεόραση, τα λαχεία,
τον γύρο της Γαλλίας, το ποδόσφαιρο και το μπίνγκο από τον Αισχύλο και τον Πλάτωνα
(Steiner & Spire, 1998).
Τι προτείνουν οι κονστρουκτιβιστές κοινωνιολόγοι της εκπαίδευσης; Αντί να
αγωνιστούν οι εκπαιδευτικοί να διδάξουν κάτι σημαντικό στα παιδιά, να τα ρωτήσουν να
μάθουν τι ξέρουν από το σπίτι τους. Μετά να διευκολύνουν τα παιδιά να βρουν μέσα
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τους τη γνώση. Αναμένεται προφανώς από τα παιδιά, χάρις σε όσα ήδη γνωρίζουν από
τον κοινωνικό τους περίγυρο, να ανακαλύψουν μόνα τους τις ηλιακές εκρήξεις, το
λιώσιμο των πάγων στην Αρκτική, τη δομή του μικρόκοσμου, τις διαφορικές εξισώσεις,
τον Προυστ ή τις αιτίες της οικονομικής κρίσης.
Η Natacha Polony άντεξε μόλις ένα, με δύο χρόνια τη δουλειά της καθηγήτριας στα
υποβαθμισμένα προάστια στο Παρίσι. Μετά έγραψε ένα βιβλίο το οποίο έγινε αμέσως
πανευρωπαϊκό best-seller: «Τα χαμένα παιδιά μας» (Polony, 2005). Στο τολμηρό δοκίμιό
της, η Γαλλίδα εκπαιδευτικός και δημοσιογράφος, διαπιστώνει τις ταυτόσημες απόψεις
για την εκπαίδευση πολλών σύγχρονων παιδαγωγών. Οι απόψεις αυτές, θαυμάζοντας
τους νέους και λατρεύοντας το εφήμερο, υπηρετούν μια χρησιμοθηρική ιδεολογία. Η
ιδεολογία αυτή στερεί τους νέους από την πολύτιμη κληρονομιά που συγκροτούσαν τα
κλασικά γράμματα, η μέριμνα για τη λογική και τη γλώσσα, η επαφή με τα σημαντικά
λογοτεχνικά κείμενα, αλλά και οι αφηγήσεις, οι αξίες, οι κώδικες που δημιούργησαν τον
πολιτισμό μας. Είναι αυτοί οι παιδαγωγοί, αναφέρει η συγγραφέας, που στη δεκαετία του
’80 έλεγαν ότι τα παιδιά από τις κατώτερες τάξεις δεν μπορούν να μάθουν να διαβάζουν
μέσα από κλασικά κείμενα, που ήταν τόσο απομακρυσμένα από το δικό τους πνευματικό
και πολιτιστικό περιβάλλον. Πρότειναν εγχειρίδια χρήσης ηλεκτρικών συσκευών.
Η νέα αντίληψη για την Εκπαίδευση
Οποιαδήποτε πρόταση για αλλαγή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογή
νέων πολιτικών πρέπει να επιλύσει την ασυμβατότητα των θεωρητικών προσεγγίσεων
γιατί, αν οι διαφορετικές επιστημολογικές θεωρήσεις συνεχίσουν να συνυπάρχουν, το
μόνο που εξασφαλίζεται σίγουρα είναι η δυσλειτουργία (Σκορδούλης & Σωτηράκου,
2005).
Πολλοί εκπαιδευτικοί/παιδαγωγοί πρότειναν να ισχύσει μία «πολιτική» συμφωνία.
Η Εκπαίδευση, για να ξεπεράσει την κρίση επιλογών που τη δυσχεραίνει, πρέπει να βρει
τον τρόπο να συνεισφέρει αποτελεσματικά στην κοινωνία, μέσω της ανάπτυξης εκείνων
των μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλιών που απαιτούνται, ώστε να οδηγηθεί προς το στόχο
του Επιστημονικού Αλφαβητισμού ή/και Εγγραματισμού όλων των πολιτών (Millar,
1996· Millar & Osborne, 1998). Η κοινωνία του 21ου αιώνα αλλάζει ταχύτατα και από
τα βιομηχανικά μοντέλα περνάει στη κοινωνία που βασίζεται στη γνώση “knowledgebased society”. Γι’ αυτό η Εκπαίδευση πρέπει να έχει ως στόχο να δημιουργήσει και να
προωθήσει τον «Αλφαβητισμό στον 21ο αιώνα», ώστε το μεγαλύτερο κομμάτι του
πληθυσμού να μπορέσει να συμβαδίσει με αυτές τις αλλαγές. Τα κρίσιμα ζητήματα του
21ου αιώνα είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένα με την επιστημονική και τεχνολογική
εξέλιξη. Απαιτείται για τον πολίτη Επιστημονικός και Τεχνολογικός Αλφαβητισμός ή/και
Εγγραματισμός και μάλιστα με επίγνωση και προσανατολισμό (Altunata, 2001).
Πολλές πρωτοβουλίες έχουν αναληφθεί σε διάφορες χώρες με στόχο οι αυριανοί
πολίτες να έχουν θεωρητική γνώση και κατανόηση των πολύπλοκων αλληλεπιδράσεων
μεταξύ της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Κοινωνίας και του Περιβάλλοντος, ώστε να
μπορούν να αναλάβουν κατάλληλη, υπεύθυνη και αποτελεσματική δράση σε ζητήματα
κοινωνικού, οικονομικού, περιβαλλοντικού και ηθικού ενδιαφέροντος που θα
αντιμετωπίσουν στη ζωή (Hodson, 2003).
Δεν είναι δυνατόν όλη η μορφωτική δραστηριότητα π.χ. στις Φ.Ε. στο σχολείο να
περιορίζεται στις εναλλακτικές ιδέες των μαθητών για τη βαρύτητα, το εκκρεμές ή τη
φύση των οξέων, την ίδια στιγμή που ο 21ος αιώνας βρήκε τον πλανήτη μπροστά σε ένα
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αδιέξοδο, όπου το περιβάλλον και η ανθρώπινη ανάπτυξη συνδέονται με μία διαδικασία
αλληλοεξαρτώμενης και αλληλοτροφοδοτούμενης κρίσης.
Η Εκπαίδευση πρέπει και δικαιούται να έχει όραμα, πέρα και πάνω από τις
προσωπικές ιδέες και απόψεις του κάθε εκπαιδευτικού ξεχωριστά, οφείλει να έχει τη δική
της «επιστημονική» θέση και «πολιτική» άποψη. Οι αυριανοί πολίτες πρέπει να έχουν
θεωρητική γνώση και κατανόηση των πολύπλοκων αλληλεπιδράσεων μεταξύ της
Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Κοινωνίας και του Περιβάλλοντος ώστε να μπορούν να
αναλάβουν κατάλληλη, υπεύθυνη και αποτελεσματική δράση σε ζητήματα κοινωνικού,
οικονομικού, περιβαλλοντικού και ηθικού ενδιαφέροντος που θα αντιμετωπίσουν στη
ζωή.
Αντί συμπερασμάτων
Έφτασε ο καιρός οι εκπαιδευτικοί/παιδαγωγοί να αναθεωρήσουν τις αντιρρεαλιστικές
προσεγγίσεις ότι οι επιστήμες δεν παρέχουν όντως μία αντικειμενική, παγκόσμια και
καθολική, αν και προσεγγιστική, περιγραφή του αντικειμενικά υπαρκτού κόσμου.
Βέβαια, οι επιστήμες δεν είναι τέλειες ούτε αλάνθαστες. Αντίθετα, είναι ατελείς και
διαψεύσιμες, με αντικειμενικά κατά το δυνατόν κριτήρια. Οι επιστήμες επίσης δεν είναι
η μόνη πηγή γνώσης την οποία εκτιμούν οι άνθρωποι. Αξίζει μία διακριτή θέση στις
επιστήμες για τα μεγάλα επιτεύγματα και την τιτάνια προσπάθεια για την περιγραφή του
κόσμου και των διαδικασιών σε αυτόν. Διακριτή, και όχι προνομιακή, όπως ήθελε ο
ωφελιμιστικός επιστημονισμός του 19ου και του πρώτου μισού του 20ου αιώνα. Άλλα
συστήματα πεποιθήσεων πρέπει να γίνονται σεβαστά και πηγή γνώσης στα πλαίσια ενός
επιστημολογικού πλουραλισμού. Η άρνηση του ρεαλισμού όμως αναιρεί την ίδια τη
βάση πάνω στην οποία, ενδεχομένως, συνεισφορές στη γνώση άλλης πολιτισμικής
προέλευσης μπορούν να συμβάλλουν στη κατανόηση της φύσης και του κόσμου.
Ο επιστημολογικός ρεαλισμός είναι «κοινή λογική - common sense» (Cobern &
Loving, 2008)
Η έλλειψη συνεννόησης, η οποία θα ανταποκρίνεται στον υπαρκτό κόσμο, αναιρεί
την όποια δυνατότητα ανάπτυξης πανευρωπαϊκών εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών. Μία
προσέγγιση μετριοπαθούς και κριτικού ρεαλισμού, ο οποίος αποδέχεται την εξωτερική
πραγματικότητα και την πολυπλοκότητά της, προσφέρει μία σταθερή κοινή βάση για την
ανάπτυξη τέτοιων πρωτοβουλιών, οι οποίες θα ανταποκρίνονται στον υπαρκτό κόσμο και
στα πραγματικά προβλήματα (οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά, περιβαλλοντικά, κ.ά.). Η
Δία Βίου Μάθηση (Life Long Learning), η ευελιξία στην αλλαγή εργασιακού ή
οποιουδήποτε άλλου περιβάλλοντος, η αλληλοκατανόηση μεταξύ των λαών και των
ανθρώπων, φαντάζουν δύσκολα επιτεύξιμοι στόχοι χωρίς «κοινή βάση» συνεννόησης
θεμελιωμένη σε μία ρεαλιστική επιστημολογική/γνωσιακή προσέγγιση.
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Πρόλογος
Το Νέο Σχολείο οφείλει να προετοιμάσει με κριτικό τρόπο τον αυριανό πολίτη της
αναδυόμενης Κοινωνίας της Γνώσης, προκειμένου να είναι σε θέση ως υπεύθυνος,
δημοκρατικός, ενεργός και σκεπτόμενος πολίτης να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις αλλά
και να αδράξει τις ευκαιρίες της νέας εποχής, μετασχηματίζοντας την κοινωνική και
οικονομική πραγματικότητα που τον περιβάλλει.
Παναγιώτης Αναστασιάδης
Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης
Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Επιστημονικός Υπεύθυνος Πράξης: «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης
Εκπαιδευτικών».
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Στοιχεία καινοτομίας του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης είναι η επιμόρφωση
των εκπαιδευτικών με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων εκπαίδευσης ενηλίκων και εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης, σε θέματα όπως: διεργασία ομάδων, εφαρμογή σύγχρονων
εκπαιδευτικών μεθόδων (συνεργατική οικοδόμηση της γνώσης, βιωματικές ασκήσεις,
μελέτες περίπτωσης, σχέδια εργασίας, παιχνίδια ρόλων, προσομοιώσεις, τεχνικές διαλόγου, εκπαίδευση μέσα από την τέχνη κ.λ.π.), ανάπτυξη των «οριζοντίων ικανοτήτων»
των μαθητών, οι οποίες διατρέχουν εγκάρσια όλα τα σχολικά αντικείμενα
(δημιουργικότητα,
κριτική
σκέψη,
ανάληψη
πρωτοβουλιών,
επικοινωνία,
συνεργατικότητα, διαπολιτισμική δεξιότητα, αίσθημα κοινωνικής ευθύνης,
προγραμματισμός ενεργειών, εξοικείωση με τις τέχνες, ανάληψη πρωτοβουλιών,
ικανότητα του «μαθαίνω πώς να μαθαίνω») και εφαρμογή τους σε αυθεντικά
περιβάλλοντα μάθησης.
… με έμφαση στην καινοτομία και στην ανάπτυξη των «οριζοντίων ικανοτήτων» των
μαθητών, οι οποίες διατρέχουν εγκάρσια όλα τα σχολικά αντικείμενα: (1. επικοινωνία
στη μητρική γλώσσα, 2. επικοινωνία σε ξένες γλώσσες, 3. μαθηματική ικανότητα και
βασικές ικανότητες στις φυσικές επιστήμες και την τεχνολογία, 4. ψηφιακή ικανότητα, 5.
μεταγνωστικές ικανότητες, 6. κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες που σχετίζονται με την
ιδιότητα του πολίτη, 7. πρωτοβουλία και επιχειρηματικότητα, 8. πολιτισμική συνείδηση και
έκφραση).
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Φεβρουάριος 2011
Επιμορφωτικό υλικό γενικού μέρους του προγράμματος σπουδών για την εκπαίδευση
των επιμορφωτών – Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας και Θεωρίες Μάθησης.
Ο κονστρουκτιβισμός ως θεωρία (constructivist theory) ερμηνεύει τον τρόπο με τον
οποίο οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν, ενώ αντιλαμβάνονται τον κόσμο ενσωματώνοντας
νέες εμπειρίες σε αυτές που ήδη γνωρίζουν. Η οικοδόμηση της γνώσης είναι ο σκοπός της
μάθησης. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, οι άνθρωποι κατασκευάζουν τις
δικές τους κατανοήσεις για τον κόσμο γύρω τους, μέσα από την εμπειρία και τον
(ανα)στοχασμό τους πάνω στην εμπειρία αυτή. Είναι επομένως, ενεργοί δημιουργοί
της γνώσης τους. Σύμφωνα με τους κονστρουκτιβιστές η μάθηση νοείται ως η
αναζήτηση των εννοιών, ενταγμένη μέσα σε πλαίσιο (προσωπικές εμπειρίες,
κοινωνικές αλληλεπιδράσεις). Η διδασκαλία θα πρέπει να στοχεύει στην κατασκευή
νέων εννοιών, έχοντας αξιοποιήσει την προϋπάρχουσα γνώση (Schema) των μαθητών.
Έτσι η μάθηση κατά τους οπαδούς του κονστρουκτιβισμού, δεν είναι μια απλή
μεταφορά γνώσεων από τον εκπαιδευτή στον εκπαιδευόμενο, αλλά το αποτέλεσμα μιας
διαδικασίας προσωπικής οικοδόμησης της γνώσης, μέσα από τον συνδυασμό της νέας
πληροφορίας με την προϋπάρχουσα γνώση του κάθε ατόμου και την προσαρμογή των
νέων ιδεών και γνώσεων στις υπάρχουσες.
Βασικές αρχές του κονστρουκτιβισμού στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό με την
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών: Δημιουργήστε τις συνθήκες, αλλά αφήστε τους
εκπαιδευόμενους να ανακαλύψουν, εξάγοντας τη γνώση από μέσα τους.
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Αριστοτέλης Χρ. Βαρελάς*
ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ - ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ
Η διατροφή αποτελεί θεμέλιο λίθο για την υγεία και οι παράγοντες κινδύνου κακής
διατροφής ξεκινούν από την παιδική ηλικία. Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζονται τα
συμπεράσματα και οι προτάσεις από δύο μελέτες: 1) Μία διαχρονική μελέτη των
διατροφικών συνηθειών των Ελλήνων μαθητών και των πιθανών επιδράσεων από την
εφαρμογή προγραμμάτων αγωγής υγείας στην Ελλάδα. 2) Μία διερεύνηση των απόψεων
των μαθητών ηλικίας 10-11 ετών, στις έννοιες διατροφή/υγεία. Από τα ευρήματα γίνεται
σαφές πως τα προγράμματα αγωγής υγείας θα πρέπει να αποκτήσουν μεγαλύτερη
βιωματική προσέγγιση ξεφεύγοντας από την δασκαλοκεντρική υπόστασή τους με σκοπό
να βοηθήσουν τον μαθητή τόσο στην απόκτηση γνώσης όσο και στη διαμόρφωση
κατάλληλων συμπεριφορών ώστε να γίνει η γνώση πράξη.
Λέξεις-κλειδιά: Υγεία, Διατροφή, Προγράμματα Αγωγής Υγείας, Διατροφικές
συνήθειες/συμπεριφορά, Μαθητές/τριες, Βιωματική προσέγγιση.
HEALTH EDUCATION: BASIC ASSUMPTIONS/EMPIRICAL RESEARCH ON
STUDENTS ALIMENTARY HABITS
Diet constitutes one of main basic principles for the health and the danger factors of bad
diet begin from the children’s age. In the present study was done: 1) A diachronic study
of alimentary habits of Greek students and a research of the possible effects from the first
decade application of programs education health in Greece. 2) A study, which included
children opinions that were at the age of 10-11 years, at the apprehensions diet - health.
Therefore, from the conclusions of the existing study it becomes explicit that the
programs of education – health should acquire higher experiential approach escaping
from their tutorial substance with the aim to assist students not only in the acquisition of
knowledge but also in setting suitable behaviours in order to demean themselves
properly.
Key words: Health, Diet, Programs of Health Education, Alimentary Habits/Behaviour,
Students, Experiential Approach.
Εισαγωγή (1)
Ένα από τα πλέον πολύπλοκα και αντιφατικά ζητήματα για την υγεία είναι ο ορισμός της
και οι παράγοντες που την προσδιορίζουν. Ο Ιπποκράτης αναφέρει ότι «η υγεία
καθορίζεται από την ισορροπία ανάμεσα στις δυνάμεις του περιβάλλοντος και την
ατομική συμπεριφορά». Ο Πλάτωνας αναφέρει ότι «υγεία είναι κατάσταση πλήρους
* Ο Α.Χ.Β είναι Εκπαιδευτικός, ΠΕ80, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας και πρόεδρος
του ΚΥΣΔΕ. Επικοινωνία: Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ ΑΘήνας, Λ. Συγγρού 165, 171 21 Ν.
Σμύρνη, Αθήνα, 2131617-344, arisvarelas4@gmail.com
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αρμονίας με το σύμπαν», και ο Αλκμαίων ο Κροτωνιάτης, κορυφαίος γιατρός της
περίφημης ιατρικής σχολής του Κρότωνα, όρισε την υγεία ως «την ισονομία δηλαδή την
ισορροπία των δυνάμεων του υγρού και ξηρού, του πικρού και γλυκού στο σώμα,
τονίζοντας ότι αυτή η ισονομία εξασφαλίζει την υγεία του πολίτη και την ίδια τη
δημοκρατία». Μερικούς αιώνες αργότερα, ο σημαντικότερος μετά τον Ιπποκράτη
Έλληνας γιατρός, ο Γαληνός, υποστήριζε ότι η υγεία εξαρτάται από τη σωστή αναλογία
τροφής, ύπνου, ποτού, ερωτικής πράξης, άσκησης κ.λπ.. Κάπως έτσι όριζαν ή
αντιλαμβάνονταν την υγεία πριν από χιλιάδες χρόνια.
Κάπως έτσι την αντιλαμβανόμαστε σήμερα και εμείς. Ότι δηλαδή η υγεία δεν
ορίζεται αρνητικά ως «η απλή απουσία της αρρώστιας», αλλά συνδέεται και με πολλά
άλλα πράγματα και καταστάσεις. Είναι δηλαδή μια κατάσταση σύνθετη και
πολυπαραγοντική. Και αυτό αποτυπώνεται και στον ορισμό που δόθηκε το 1946 από τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και είναι πλέον ευρέως αποδεκτός. Ότι δηλαδή
«υγεία είναι η κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι η
απλή απουσία της νόσου ή της αναπηρίας». Μπορεί όλοι να συμφωνούμε για το σύνθετο
και πολυπαραγοντικό χαρακτήρα της υγείας, όμως συχνά αυτή αποκτά διαφορετικό
περιεχόμενο για τους γιατρούς, διαφορετικό για τους κοινωνιολόγους, διαφορετικό για
τους παιδαγωγούς, και βέβαια διαφορετικό για τον καθένα από εμάς. Ίσως γι' αυτό το
λόγο να είναι αρκετά δύσκολο, όχι απλά να οριστεί αλλά και να μετρηθεί.
Όταν λοιπόν επιχειρείται να οριστεί η υγεία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όχι
μόνο φαινόμενα που σχετίζονται με την αρρώστια, την αναπηρία και τον θάνατο αλλά
και φαινόμενα που αντανακλούν τη θετική υγεία όπως είναι η κοινωνικά ευεξία, η
φυσική κατάσταση, οι δεξιότητες, οι δυνατότητες και πολλά άλλα. Φαινόμενα που
κυρίως καθορίζονται από παράγοντες και καταστάσεις όπως είναι η κληρονομικότητα, η
συμπεριφορά, το περιβάλλον, οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, ο πολιτισμός και
πολλά άλλα. Σύμφωνα με συγκλίνουσες εκτιμήσεις του ΠΟΥ και άλλων φορέων υγείας,
η υγεία ενός ατόμου ή ενός πληθυσμού μόνο κατά 10-20% εξαρτάται από τις υπηρεσίες
υγείας και κατά το υπόλοιπο από άλλους παράγοντες, δηλαδή βιολογικούς (20%), από το
φυσικό και κοινωνικό περιβάλλουν 20-30% και από την ανθρώπινη συμπεριφορά (4050%). Είναι λοιπόν προφανές ότι δεν φτάνει να έχουμε μόνο σύγχρονες και
αποτελεσματικές υπηρεσίες υγείας και περίθαλψης για να έχουμε και υψηλό επίπεδο
υγείας. Πρέπει επιπλέον οι ατομικές μας συμπεριφορές, αλλά και οι πολιτικές και οι
δράσεις που υλοποιούνται σε όλα τα επίπεδα να «παράγουν υγεία». ΄Η για να το θέσουμε
διαφορετικά, οι πρακτικές που στοχεύουν στη διατήρηση ή τη βελτίωση του επιπέδου
υγείας του πληθυσμού δεν πρέπει να εξαντλούνται μόνο στις προσπάθειες για τον
εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών υγείας, ο οποίος ούτως ή άλλως πρέπει να υπάρχει και να
εξελίσσεται σύμφωνα με τις ανάγκες της κοινωνίας. Όμως, ακόμα και σε ’κείνη την
περίπτωση που όλα τα προβλήματα του συστήματος υγείας θα επιλύονταν «ως δια
μαγείας», αυτό δεν θα μπορούσε από μόνο του να εξασφαλίσει στον πληθυσμό ένα
υψηλό επίπεδο υγείας, εάν οι άλλες πρακτικές αλλά και οι προσωπικές μας συμπεριφορές
είναι βλαβερές για την υγεία μας. Η ατομική μας συμπεριφορά είναι ο σημαντικότερος
«καθοριστής» της υγείας μας, είναι το κλειδί για την προστασία και την προαγωγή της
υγείας του ατόμου. Η σχέση μεταξύ συμπεριφοράς και υγείας είναι γνωστή από
αρχαιοτάτων χρόνων. Για μας τους σύγχρονους αυτή η σχέση είναι αυτονόητη.
Παράγοντες όπως είναι οι διατροφικές μας συνήθειες, η σεξουαλική μας συμπεριφορά, η
άσκηση, το κάπνισμα και η κατανάλωση άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών, επιδρούν
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πρωτογενώς ή δευτερογενώς στη διαμόρφωση των φαινόμενων της υγείας και της
αρρώστιας, όπως τα έχουμε ορίσει.
Το μεγάλο ερώτημα που ανακύπτει είναι γιατί ορισμένα άτομα συνειδητοποιούν
τον κίνδυνο και υιοθετούν εκείνα τα πρότυπα συμπεριφοράς που προστατεύουν ή
προάγουν την υγεία, ενώ κάποια άλλα υιοθετούν συμπεριφορές και πρακτικές
επικίνδυνες για τη ζωή και την υγεία τους. Η απάντηση δεν είναι ούτε απλή ούτε εύκολη
και περισσότερο αφορά τις θεωρίες της μάθησης και της συμπεριφοράς και αυτούς που
ασχολούνται με αυτές.
Έχει όμως αποδειχθεί ότι όπου υπάρχει οργανωμένο και αξιόπιστο σύστημα
πρόληψης, αγωγής υγείας, έγκυρης και αξιόπιστης ενημέρωσης και υγειονομικής
διαφώτισης, οι πολίτες είναι περισσότερο συνειδητοποιημένοι και περισσότερο
πειθαρχημένοι, τα δε αποτελέσματα για την υγεία είναι θετικά. Το σύστημα πρόληψης
και αγωγής υγείας στη χώρα μας είναι ελλιπέστατο και ατελές. Οι δείκτες υγείας στη
χώρα μας είναι καλοί. Η υγεία δηλαδή του Ελληνικού πληθυσμού είναι σήμερα σχετικά
καλή, με βάση πάντα το μέσο Ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να αναπτύξουμε, να
ενδυναμώσουμε, να βελτιώσουμε και να εμπλουτίσουμε τις δράσεις μας για την πρόληψη
και την καταπολέμηση του καπνίσματος, των ναρκωτικών και των τροχαίων
ατυχημάτων, τομείς στους οποίους οι επιδόσεις μας δεν είναι καθόλου, μα καθόλου
ικανοποιητικές. Πρέπει όμως να βρούμε τους κατάλληλους τρόπους και να παρέμβουμε
συντονισμένα και σε τομείς που αφορούν τις διατροφικές συνήθειες, τα οινοπνευματώδη
ποτά και τη φυσική άσκηση, όπου καταγράφονται τα τελευταία χρόνια τάσεις
επιδείνωσης, με δυσμενή αποτελέσματα για την υγεία. Εάν όλοι οι φορείς συντονισμένα
και σε πολλά επίπεδα δεν παρέμβουν, είναι ορατός ο κίνδυνος της ανατροπής αυτών των
μέχρι σήμερα καλών δεικτών υγείας. Η σωστή ενημέρωση, η αγωγή υγείας, η πρόληψη
και η υγειονομική διαφώτιση, απαιτούν συνέπεια και συνέχεια, απαιτούν τη συνεργασία
όλων:
 της εκπαίδευσης, του σχολείου, του εκπαιδευτικού, του μαθητή,
 των μέσων μαζικής ενημέρωσης και ψυχαγωγίας,
 της οικογένειας,
 της τοπικής αυτοδιοίκησης,
 της πολιτείας, της κοινωνίας.
Το άτομο είναι υγιές όταν ζει σε αρμονία με υγιές περιβάλλον. Όταν συμβιώνει
αρμονικά με το περιβάλλον, το φυσικό και το δομημένο, σε μια σχέση «δυναμικής
ισορροπίας». Με άλλα λόγια, η υγεία του ατόμου (προσωπικό περιβάλλον), η υγεία της
κοινότητας (κοινωνικό περιβάλλον) και η υγεία του φυσικού περιβάλλοντος είναι
άρρηκτα συνδεδεμένα και αλληλοκαθοριζόμενα. Όσο η κοινότητα, οι τοπικοί φορείς και
οι ίδιοι πολίτες ενεργοποιούνται και αναλαμβάνουν ρόλους και υπευθυνότητες, τόσο
καλύτερα διασφαλίζεται και η προαγωγή της υγείας.
Είναι πολύ κοινότοπο να τονίσουμε την αξία της Ιπποκρατικής ρήσης «κάλλιον
εστί το προλαμβάνειν ή το θεραπεύειν», η οποία παραμένει αναλλοίωτη και σταθερή για
2500 χρόνια. Παρόλα αυτά συχνά τα άτομα αποφεύγουν πρακτικές και συμπεριφορές
πρόληψης επικίνδυνων για την υγεία τους καταστάσεων. Άλλωστε «ο άνθρωπος όταν
είναι καλά νομίζει ότι κέρδισε την αθανασία και μόλις αρρωστήσει ότι ο θάνατος τον
παραμονεύει στην πρώτη γωνία». Η πρόληψη με την ποιότητα ζωής πάνε μαζί. Πρόληψη
σημαίνει περισσότερα και καλύτερα χρόνια ζωής, περισσότερη ποιότητα στη ζωή μας,
μακριά από αρρώστιες, αναπηρίες και νοσοκομεία, λιγότερη ταλαιπωρία και πόνο. Γι’
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αυτό και το σύνθημα του ΠΟΥ είναι όχι απλά περισσότερα χρόνια ζωής, αλλά
περισσότερη υγεία στα χρόνια ζωής. Τα θέματα της προαγωγής της υγείας
αντιμετωπίζονται καλύτερα όταν προσεγγίζονται μέσα από αυτή την ολιστική αντίληψη.
Και η υγεία προστατεύεται και προάγεται όταν συνδέεται αρμονικά με το περιβάλλον και
τις συνθήκες οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Αυτό σημαίνει ποιότητα ζωής και
μαζί κοινωνική ευημερία.
Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζονται τα συμπεράσματα και οι προτάσεις από
δύο μελέτες σχετικά με την αγωγή υγείας: 1) Μία διαχρονική μελέτη των διατροφικών
συνηθειών των Ελλήνων μαθητών και η διερεύνηση των πιθανών επιδράσεων από την
εφαρμογή προγραμμάτων αγωγής υγείας στην Ελλάδα. 2) Μία διερεύνηση των απόψεων
των παιδιών ηλικίας 10-11 ετών, στις έννοιες διατροφή - υγεία.
Μεθοδολογία (2)
Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 561 παιδιών που ανήκαν σε δύο διαφορετικές
περιόδους, με διαφορά μιας δεκαετίας. Στην πρώτη περίοδο, συμμετείχαν 362 παιδιά και
στη δεύτερη 199 μαθητές/τριες, που ανήκαν στις ίδιες περιοχές και στα ίδια σχολεία. Το
πρώτο μέρος της έρευνας περιελάμβανε σωματομετρικές μετρήσεις (ύψος, βάρος),
ηλικία, διατροφικά ημερολόγια επταήμερης καταγραφής. Για την συλλογή του δείγματος
επιλέχθηκαν σχολεία από τρεις νομούς της χώρας (Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Καρδίτσας).
Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίστηκε η πολυμορφία του δείγματος (γεωγραφική,
κοινωνική, οικονομική, ταξική).
Τα αποτελέσματα του πρώτου μέρους μάς ανάγκασαν να δούμε σε μεγαλύτερο
βάθος τους λόγους που τα αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα, παρά την
ενημέρωση-εκπαίδευση που παρέχεται τα τελευταία χρόνια από τα προγράμματα
εφαρμογής αγωγής υγείας, τα Μ.Μ.Ε. (ιδιαίτερα στη διάρκεια της συγκεκριμένης
δεκαετίας) και τα ηλεκτρονικά μέσα στη σχέση διατροφής-υγείας. Η μέθοδος που
επιλέχθηκε ήταν συνεντεύξεις με ομάδες εστίασης, σε δείγμα έξι ομάδων των τεσσάρων
ατόμων παιδιών ηλικίας 10-11 ετών. Η ηλικία αυτών χαρακτηρίζεται ως η μέση
αναπτυξιακή περίοδος της παιδικής ηλικίας
Συμπεράσματα (3)
Συμπεράσματα 1ης μελέτης – Συζήτηση (3.1)
Από τα συγκριτικά αποτελέσματα της πρώτης μελέτης προέκυψαν ουσιαστικά
συμπεράσματα, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν στην αντιμετώπιση των παραγόντων
που οδηγούν στις κακές διατροφικές συνήθειες των παιδιών αυτής της ηλικίας μέσα από
τα προγράμματα Αγωγής Υγείας στα σχολεία.
Τα συγκριτικά αποτελέσματα των δύο ομάδων (πρώτο δείγμα και δεύτερο δείγμα),
ως προς τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών αυτής της ηλικίας, έδειξαν ότι οι αλλαγές
στο δεύτερο δείγμα εξελίσσονται δυσμενέστερα από το πρώτο. Αν και τα τελευταία
χρόνια γίνεται μία μεγάλη καμπάνια σε θέματα Αγωγής Υγείας, τόσο από την
εκπαίδευση και το σχολείο όσο και από τα Μ.Μ.Ε., βλέπουμε τους δείκτες της κακής
διατροφής να εξελίσσονται αντιστρόφως ανάλογα προς τα αναμενόμενα της Αγωγής
Υγείας. Ειδικότερα, η χαμηλή κατανάλωση υδατανθράκων και παράλληλα η υψηλή
κατανάλωση πρωτεΐνης και, κυρίως, λιπιδίων, επισημαίνουν τον αυξανόμενο κίνδυνο
παχυσαρκίας και των συνοδών αποτελεσμάτων της (καρδιαγγειακά νοσήματα,
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καρκινογένεση κ.ά.). Ασφαλώς αυτά τα αποτελέσματα δεν αποτελούν παρά μόνον
κάποιες ενδείξεις για την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας έτσι
όπως εφαρμόζονται στα σχολεία. Δεν παύουν όμως τα ευρήματα αυτά να επιβεβαιώνουν
την ανάγκη των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας με την προϋπόθεση βέβαια της σωστής
υλοποίησής τους.
Συμπεράσματα 2ης μελέτης – Συζήτηση (3.2)
Μέσω της διεργασίας των ημιδομημένων συνεντεύξεων προέκυψαν τα ακόλουθα
συμπεράσματα:
 Παρά τις διαπιστώσεις, κάποια από τα στοιχεία της παραδοσιακής δίαιτας έχουν
διατηρηθεί και η δίαιτα των παιδιών εξακολουθεί να έχει κάποια από τα θετικά
στοιχεία που χαρακτηρίζονται ως παραδοσιακή μεσογειακή διατροφή, η οποία
βρίσκεται κοντά στην μεσογειακή δίαιτα.
 Το ελαιόλαδο εξακολουθεί να αποτελεί κύρια πηγή μονοακόρεστων λιπαρών
οξέων στην Ελλάδα αφού αποτελεί ένα από τα βασικά συστατικά παρασκευής
των φαγητών. Ανάλογες όμως αλλαγές έγιναν στις διαιτητικές συνήθειες των
πληθυσμών, που μέχρι πρόσφατα τρέφονται με την παραδοσιακή μεσογειακή
δίαιτα, έχουν παρατηρηθεί και στη νότια Ιταλία, όπου σύμφωνα με μελέτες έχει
παρατηρηθεί αύξηση των δεικτών παχυσαρκίας στους μαθητές (Lawton, 1996).
 Η εφαρμογή των προγραμμάτων στο σύγχρονο σχολείο έχει αρκετές ιδιομορφίες
και δυσκολίες, οι οποίες πρέπει να συζητηθούν και να αντιμετωπιστούν
κατάλληλα, αν θέλουμε να έχουν αυτές οι παρεμβάσεις κάποια τύχη.
 Η αγωγή υγείας στο σχολείο αφορά μικρά παιδιά που δεν έχουν αναπτύξει τόσο
κριτική σκέψη. Για να μπορέσουν τα μηνύματα που παίρνουν μέσω της αγωγής
υγείας σε αυτή την ηλικία να τα κάνουν πράξη, θα πρέπει μαζί με το παιδί να
κινείται και η οικογένεια προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση (Herzlich, 1995).
Ωστόσο, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι η πίεση του χρόνου, τα διαφορετικά
ωράρια, ακόμα και οι διαφορετικές γευστικές προτιμήσεις δυσκολεύουν τις
συνήθειες της οικογένειας. Σπάνια πλέον η οικογένεια τρώγει μαζί στο τραπέζι.
Το οικογενειακό γεύμα δεν θεωρείται μόνο συλλογική πρόσληψη ενέργειας.
Αποτελεί περίσταση για μοίρασμα της τροφής και αντικατοπτρίζει τις
αισθηματικές σχέσεις και τη δυναμική της οικογένειας ( upton, 1996). Από τη
νεαρή ηλικία μυούνται τα παιδιά γύρω από το τραπέζι και τις συνεστιάσεις στους
κανόνες και τις αρχές μιας πολιτισμένης συμπεριφοράς. Καθώς μεγαλώνουν και
οι δεσμοί με την οικογένεια χαλαρώνουν μειώνεται η συχνότητα του
συνεστιάσεων με συνέπεια τον περιορισμό της επιρροής των γονιών στη
διατροφή των παιδιών τους. Η προμήθεια και η παρασκευή της τροφής παραμένει
κύρια αρμοδιότητα της μητέρας. Ιστορικά εστιάζονταν η προσπάθεια στο να
μάθουν τα παιδιά πως να τρώνε ό,τι τους προσφέρεται. Οι συνθήκες όμως έχουν
αλλάξει, ιδιαίτερα όσον αφορά τη διαθεσιμότητα και ποικιλία των προϊόντων,
καθιστώντας το ρόλο των γονιών πιο περίπλοκο. Σήμερα πλέον ο στόχος
επικεντρώνεται στο πως θα εξασφαλιστεί στα παιδιά να μαθαίνουν να
προσλαμβάνουν ποικιλία θρεπτικών τροφών, η οποία θα βοηθήσει να αποφύγουν,
δια βίου, την εκδήλωση παχυσαρκίας. Η επίτευξη του στόχου πρέπει να γίνει με
κατάλληλο τρόπο ώστε να αποφευχθούν υπερβολές. Στην πράξη σημαίνει αυτό
ότι οι γονείς πρέπει να επιτρέπουν στα παιδιά τους να εκφράσουν τις προσωπικές
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προτιμήσεις για τις τροφές. Προσπαθώντας να περιοριστεί η πρόσληψη των
λιπαρών τροφών και προτρέποντας να δοκιμάζουν τροφές που δεν προτιμούν.
Τροφές πλούσιες σε λιπίδια, τις οποίες συστήνεται να αποφεύγουν, αποτελούν
τελικά αυτές που προτιμούν τα παιδιά (Σώκου, 1994), η πρόσληψη τροφής
εξαρτάται από τις γευστικές προτιμήσεις για κάθε τρόφιμο.
Παρατηρείται πως τα παιδιά τελικά καταναλώνουν «ότι τους αρέσει και τα
υπόλοιπα τα αγνοούν». Γιατί όμως συμβαίνει αυτό; Υπάρχουν περισσότερες
ερμηνείες που εξηγούν γιατί τα παιδιά προτιμούν τις λιπαρές τροφές. Τα μικρά
παιδιά προτιμούν τις οικείες τροφές από συνήθεια, πολλές φορές αυτές
χαρακτηρίζονται από την υψηλή περιεκτικότητα σε λιπίδια. Έχουν ευχάριστη
γεύση, μιας και τα λιπίδια προσφέρουν νοστιμιά, και είναι συνήθως τροφές
συνδεδεμένες με γιορτές και με έπαινο. Η αντίδραση των γονέων εκδηλώνεται με
επιβολή ελέγχων στις επιλογές των παιδιών, το οποίο μπορεί να προκαλέσει
αντίθετο αποτέλεσμα από το επιθυμητό (Σώκου, 1994). Έρευνες έδειξαν ότι τα
παιδιά διακρίνονται από την τάση να επιλεγούν τροφές που προτιμούν και όμοιοί
τους. Αυτός ο τρόπος αποδοχής της τροφής φέρει θετικά αποτελέσματα όταν
εφαρμόζεται στο πλαίσιο του σχολείου (Hendy & Raudenbush, 2000). Βάσει των
προαναφερθέντων, συστήνεται στους εκπαιδευτικούς που εμπλέκονται σε θέματα
διατροφικής αγωγής να εκφράζουν τον ενθουσιασμό τους όταν τα παιδιά
περιλάβουν μια νέα «υγιεινή τροφή» στο διαιτολόγιό τους. Προσπαθώντας να
ασκηθεί έλεγχος στο είδος και την ποσότητα της τροφής που προσλαμβάνουν τα
παιδιά, επηρεάζονται αυτόματα και οι προτιμήσεις τους είτε θετικά αλλά είτε και
αρνητικά. Για παράδειγμα ο συνεχής περιορισμός «κακών» τροφίμων, δηλαδή
πλούσιων σε λιπίδια και ζάχαρη, κάνει τις τροφές αυτές πιο γοητευτικές και έτσι
είναι πιθανότερο να προτιμηθούν και να καταναλωθούν σε περιπτώσεις απουσίας
των γονέων. Επίσης όταν συνηθίζεται σαν ανταμοιβή για την πρόσληψη μιας
τροφής που προτείνουν οι γονείς ένα τρόφιμο που επιθυμεί το παιδί, η έκταση
των καταστάσεων είναι απρόβλεπτη (Moscovici, 1995). Τα παιδιά πιθανόν να
μην συμπαθούν την προτεινόμενη από τους γονείς τροφή, επειδή αυτόματα τους
θυμίζει το δυσάρεστο γεγονός της καταπίεσης ή και του εκβιασμού π.χ., «φάε τη
σαλάτα για να δεις τηλεόραση». Το παιδί δεν θα συμπαθήσει τα λαχανικά που
είναι ο σκοπός. Έτσι οι τροφές που προτείνουν οι γονείς είναι εκείνες που
θεωρούν υγιεινές και καταλήγουν να είναι εκείνες που τα παιδιά δεν θα
προτιμήσουν. Έτσι, η απαγόρευση της «κακής» τροφής και η παρότρυνση για την
«καλή» τροφή δεν καταλήγει στα επιθυμητά αποτελέσματα. Περισσότερο
δημιουργούν αντιφατικά μηνύματα, εφόσον οι απαγορευμένες τροφές
μονοπωλούν τις γιορτινές συνεστιάσεις, ενώ απαγορεύονται τις καθημερινές στο
σπίτι. Απεναντίας, φαίνεται ότι έχει θετική απήχηση ο έπαινος εάν ένα υγιεινό
τρόφιμο αποτελεί μέρος του τραπεζιού στο πλαίσιο γιορτής για μια καλή
συμπεριφορά-επιτυχία του παιδιού. Αυτόματα και συνειρμικά δημιουργείται
θετική προδιάθεση του παιδιού προς την τροφή αυτή γιατί του θυμίζει το
ευχάριστο γεγονός και τον έπαινο που εισέπραξε, έτσι συστήνεται στους γονείς
να υιοθετούν αυτήν την πρακτική (Σώκου, 1994). Συνοπτικά, όταν ο χρόνος είναι
περιορισμένος, οι γονείς γίνονται πιεστικοί, η συμπεριφορά τους μπορεί να
προκαλέσει αντιδράσεις των παιδιών αντίθετες από τις επιθυμητές, έτσι αν ήταν
το αντάλλαγμα μιας πράξης μια τροφή, τελικά θυμίζει στο παιδί μια πιεστική για
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αυτό κατάσταση και το συγκεκριμένο τρόφιμο γίνεται ανεπιθύμητο, ακόμα κι αν
γευστικά δεν του προκαλεί απέχθεια. Η απαγόρευση κάνει την απαγορευμένη
τροφή δελεαστική κι έτσι παρατηρείται ότι τα παιδιά μόλις βρεθούν εκτός της
επιβολής των γονέων καταφεύγουν σε λιχουδιές. Συστήνεται να μην υπάρχουν
απαγορευμένες τροφές. Ο θετικός έπαινος ίσως βοηθήσει τα παιδιά να εντάξουν
στο διαιτολόγιο τους υγιεινές τροφές. Για παράδειγμα, πήρε καλό βαθμό το παιδί
σε κάποιο μάθημα, γεγονός το οποίο θα γιορτάσουμε με ένα ωραίο γεύμα. Αν στο
γεύμα αυτό μεταξύ των άλλων υπάρχουν και τα λεγόμενα εντός εισαγωγικών
«υγιεινά τρόφιμα», τότε το παιδί θα τα συμπαθήσει γιατί του θυμίζουν «ένα
κατόρθωμά του». Εφόσον η γεύση του συγκεκριμένου τροφίμου δεν του
προκαλεί αποστροφή, θα την εντάξει ευκολότερα στο διαιτολόγιό του.
Γενικά Συμπεράσματα – Προτάσεις (3.3)


Σύμφωνα με το πρώτο μέρος της έρευνας, μετά από μία δεκαετία εφαρμογής
προγραμμάτων Αγωγής Υγείας στα σχολεία και ενημέρωσης από ΜΜΕ (έντυπα
και ηλεκτρονικά), τα πράγματα όχι μόνο δεν βελτιώθηκαν αλλά αντιθέτως
επιδεινώθηκαν.
 Από το δεύτερο μέρος της έρευνας προκύπτει ότι ενώ τα παιδιά έχουν αρκετές
γνώσεις στη συσχέτιση των εννοιών «διατροφή – υγεία», όταν όμως επιλέγουν
ένα τρόφιμο για κατανάλωση δεν τις λαμβάνουν υπόψιν. Αυτό οφείλεται και στον
τρόπο εφαρμογής των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας του σχολείου. Η αγωγή
υγείας, έτσι όπως παράγεται σήμερα στο ελληνικό σχολείο διακρίνεται σε:
α) Άτυπη Αγωγή Υγείας. Έτσι μπορεί να χαρακτηριστεί η απόκτηση δεξιοτήτων
και ικανοτήτων εκτός πλαισίου της θεσμοθετημένης επίσημης αγωγής υγείας
και δεν χαρακτηρίζεται από προγραμματισμό, συγκρότηση και
επιστημονικότητα. Ωστόσο όμως σε κάθε παραγωγική διαδικασία υπάρχει
μετάδοση μηνυμάτων που σχετίζονται με την αποδοχή και τον σεβασμό, την
ικανοποίηση και τη χαρά, την ενίσχυση ή όχι της αυτοεκτίμησης και της
ικανότητας λήψης αποφάσεων και τελικά με την κοινωνική, τη
συναισθηματική ή απλά τη σωματική υγεία. Με την έννοια αυτή, προφανώς
παρεισδύει σε κάθε έκφανση της εκπαίδευσης κάθε στιγμή της ζωής στο
σχολείο, επομένως που ασκεί συνεχή και ισχυρή επίδραση στη διαμόρφωση
μοντέλων υγείας από τα μέλη της σχολικής κοινότητας.
β) Ιδιότυπη Αγωγή Υγείας. Συγκρινόμενη με τα άλλα σχολικά αντικείμενα, δεν
είναι μόνο ότι εφαρμόζεται προαιρετικά αλλά ότι χρειάζεται συνεχή στήριξη
από όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας, από την οικογένεια και την
κοινωνία. Πολλές φορές, μειώνεται η αποτελεσματικότητά της, όταν
εφαρμόζεται μέσα από τυχαία και ευκαιριακά γεγονότα, που δεν έχουν την
ουσία της οργανικής σύνδεσης ούτε μεταξύ τους ούτε με τη γενική κουλτούρα
του σχολείου. Άλλοτε ακυρώνεται από αρνητικά μηνύματα για την υγεία που
προέρχονται από παράγοντες της σχολικής ζωής. Αντίθετα η
αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος αγωγής υγείας αυξάνεται όταν
συμβαδίζει με όλη τη σχολική πολιτική, το «κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα».
Με λίγα λόγια, το «κρυφό πρόγραμμα» το αποτελούν οι αντιλήψεις, οι
πρακτικές, οι αξίες, οι κανόνες, τα στερεότυπα, οι προσανατολισμοί της
σχολικής πραγματικότητας, που προκύπτουν από τις διαδικασίες μάθησης και

- 91 -

ου

Πρακτικά του 1 Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου
«Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Πολιτιστικές Δραστηριότητες»







διαπαιδαγώγησης, της ειδικής επικοινωνίας και την ποιότητα των
διαπροσωπικών σχέσεων μέσα στο σχολείο. Οι παράγοντες αυτοί επηρεάζουν
καθοριστικά τις πεποιθήσεις και τη διάθεση των μελών της σχολικής
κοινότητας, διαμορφώνουν ένα μοντέλο συμπεριφοράς και έναν τρόπο ζωής
που καθορίζει την υγεία. Η σχολική κουλτούρα επιδρά στη διαμόρφωση των
αξιών, των πεποιθήσεων και τελικά των στάσεων του μαθητή και του
εκπαιδευτικού αλλά και στην ψυχική και συναισθηματική του ισορροπία
(Lawton, 1996).
Σημαντικό ρόλο παίζουν οι σχέσεις μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Διαχρονικά οι
σχέσεις στο σχολείο αλλάζουν εξαιτίας αλλαγών στο εκπαιδευτικό σύστημα και
την κοινωνία, αλλά και από ενδογενείς παράγοντες. Ιδιαίτερη όμως σημασία
έχουν οι σχέσεις εκπαιδευτικού-μαθητή, που είναι σε γενικές γραμμές σχέσεις
ιεραρχικές και ασύμμετρες. Όσο καλύτερες είναι οι σχέσεις μαθητή και δασκάλου
τόσο καλύτερα χαρακτηρίζεται η ψυχική ισορροπία του μαθητή. Το εκπαιδευτικό
σύστημα ευνοεί τις ανταγωνιστικές σχέσεις και τον ατομικισμό, χωρίς αυτό να
σημαίνει ότι δεν αναπτύσσονται στη σχολική κοινότητα και σχέσεις αγάπης,
φιλίας, αλληλοσεβασμού και συλλογικότητας. Σε κάθε σχολείο όμως, όπως και
σε κάθε κοινότητα, κάνουν την εμφάνισή τους διάφορες μορφές επικοινωνίας.
Σαφώς η λεκτική επικοινωνία είναι η κυρίαρχη. Ωστόσο, η επικοινωνία ανάμεσα
στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές δεν είναι πάντα ουσιαστική ούτε σε
λεκτικό ούτε σε εξωλεκτικό επίπεδο (Αbric, 1996). Αυτό σε μεγάλο βαθμό
καθορίζεται και από το είδος των σχέσεων, των μηνυμάτων που εκπέμπει η
στάση κάθε μέλους της σχολικής κοινότητας, «οι χειρονομίες και η γλώσσα του
σώματος είναι δυνατόν να ενθαρρύνουν, να αναστείλουν και να καταστρέψουν
την αυτοεκτίμηση των μαθητών» (Weare & Gray, 2000).
Στους χώρους του σχολείου καλλιεργείται χαμηλή αισθητική (κτήρια, τουαλέτες,
περιβάλλον χώρος κ.λ.π.). Η υγιεινή και η ασφάλεια των χώρων του σχολείου
αποτελούν μόνιμο πρόβλημα και εκτός των άλλων είναι παράγοντες που επίσης
δεν προάγουν την υγεία αλλά έρχονται σε αντίθεση με τη φιλοσοφία της αγωγής
υγείας.
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η αγωγή υγείας, ως διαδικασία, είναι
επικεντρωμένη στο άτομο, τη στάση, τη συμπεριφορά και την ατομική ευθύνη,
αυτό ασφαλώς είναι μία βασική πλευρά. Θα πρέπει όμως να δοθεί έμφαση και
στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα αφορούν την κριτική στάση των ατόμων σε
κοινωνικό-πολιτικό επίπεδο, που καθορίζει την υγεία και την ανάπτυξη της
συλλογικής δράσης, για τη διεκδίκηση καλύτερου επιπέδου υγείας. Για την υγεία
των πολιτών ευθύνη έχει και η πολιτεία, που συμβάλλει στις συνθήκες της ζωής
(νέφος, επικίνδυνα τρόφιμα, κακοί δρόμοι κ.λ.π.). Η λογική με την οποία το
άτομο έχει την ευθύνη για τα επίπεδα της υγείας του, το καθιστά στη συλλογική
συνείδηση υπεύθυνο για την αρρώστια του, με συνέπεια τον στιγματισμό και
ενδεχομένως την περιθωριοποίησή του. Επίσης, στην επιδίωξη των στόχων για
αλλαγή στάσεων και συμπεριφοράς δεν λαμβάνεται υπ’ όψη το σύστημα
αλληλεξαρτήσεων του ατόμου και του περιβάλλοντος (κοινωνικό, οικονομικό,
πολιτικό, πολιτισμικό και φυσικό περιβάλλον), π.χ., χρήση ουσιών,
εγκληματικότητα που πλέον αρχίζει από την παιδική ηλικία, περιθωριοποίηση
των νέων κ.λ.π. Κατά πόσο όμως μπορεί να χαρακτηριστεί μόνο ατομική ευθύνη,
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όταν η ποιότητα ζωής του ατόμου έχει συμπιεστεί εξαιτίας αντικειμενικών
περιστάσεων;
 Η υγεία έχει αξία σαν μέσον για καλή ποιότητα ζωής. Τελευταία καλλιεργείται
στην κοινωνία μια τάση ευταξίας της υγείας και μάλιστα με μια ρατσιστική
διάσταση ταυτισμένη με τη νιότη, το καλογυμνασμένο και καλοσχηματισμένο
κορμί (π.χ., μόδα γυμναστηρίων). Το φαινόμενο αυτό ενισχύεται με την αγωγή
υγείας και λειτουργεί ως άλλοθι για την κηδεμόνευση των ατόμων και του
ελέγχου της συμπεριφοράς τους (π.χ., υστερική αντικαπνιστική εκστρατεία).
 Ένα ακόμη ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσον στα προγράμματα αγωγής
υγείας επιδιώκεται η ανοχή στη διαφορετικότητα και την ομογενοποίηση των
ατόμων και ομάδων με ιδιαιτερότητες (θρησκευτικές, πολιτισμικές, κοινωνικές).
 Τέλος, η ευαισθητοποίηση και η ενασχόληση με ζητήματα υγείας, για τα οποία
δεν υπάρχει δυνατότητα αντιμετώπισης, προκαλούν περισσότερο άγχος, ανησυχία
και ανασφάλεια. Αυτό αναδεικνύει, κατά συνέπεια, την εξαιρετική σπουδαιότητα
της επίδρασης της σχολικής κουλτούρας στην αποτελεσματικότητα κάθε
δραστηριότητας της αγωγής υγείας.
 Είναι αλήθεια ότι η αγωγή υγείας έχει περιορισμένη αποτελεσματικότητα αν δεν
συνοδεύεται από ευρύτερη κοινωνική παρέμβαση, η οποία να περιλαμβάνει την
κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση. Με δεδομένο ότι «κάθε παιδί και κάθε
νέος στην Ευρώπη έχει το δικαίωμα και θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να
μορφώνονται σε ένα σχολείο που προάγει την υγεία» (διεθνές συνέδριο
Χαλκιδικής του 1997). Έτσι θα πρέπει:
α. Να καθιερωθεί το πρόγραμμα αγωγής υγείας και διατροφής με μία πρώτη
επαφή στο Νηπιαγωγείο και, στη συνέχεια, σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού
και του Γυμνασίου, μια και αποδεδειγμένα πλέον σε αυτή την ηλικία τα παιδιά
διαμορφώνουν συνήθειες και στάσεις ζωής, που συμβάλλουν ή αποτρέπουν
την εμφάνιση της παχυσαρκίας και των συνοδών αποτελεσμάτων της.
β. Να υπάρξει αναμόρφωση των αναλυτικών/ωρολόγιων προγραμμάτων, έτσι
ώστε η αγωγή υγείας, χωρίς να χάσει τον προαιρετικό χαρακτήρα της, να
ενταχθεί στο σχολικό πρόγραμμα, ώστε να δίνονται οι δυνατότητες να
συμμετέχουν όλοι οι μαθητές που επιθυμούν σε όλη τη διάρκεια της σχολικής
ζωής τους.
γ. Ουσιαστική επιμόρφωση των καθηγητών. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλοί
εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι ο ρόλος τους είναι ρόλος κριτή ανάμεσα στο καλό
και στο κακό.
δ. Επανεξέταση της ύλης των σχολικών βιβλίων όλων των βαθμίδων, ώστε τα
θέματα υγείας να διαχέονται στα μαθήματα σύμφωνα με τις δυνατότητες της
κάθε σχολικής βαθμίδας όλων των τάξεων με μια φιλοσοφία συνέχειας και
παρέμβασης στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον του σχολείου, ώστε αυτό
να προάγει την υγεία των νέων.
ε. Συνεργασία με τους γονείς και τους κοινωνικούς φορείς της κοινότητας, ώστε
να υπάρχει μια κοινή κατεύθυνση στα θέματα της αγωγής υγείας.
Εν κατακλείδι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι μόνο με βαθιές και ριζικές αλλαγές
στο εκπαιδευτικό σύστημα, το σχολικό περιβάλλον και τις πολιτικές για την υγεία
μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι της αγωγής και προαγωγής υγείας στο σχολείο.
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Μαρία Βλαχοπούλου*
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ:
ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ο αυξημένος ρόλος και η βαρύνουσα σημασία των προγραμμάτων σχολικών
δραστηριοτήτων και της αξιολόγησής τους για τους μαθητές, το σχολείο και την
κοινωνία γενικότερα είναι πλέον αδιαμφισβήτητα. Στο άρθρο γίνεται αναφορά στο
περιεχόμενο αυτών των προγραμμάτων και κυρίως στα βήματα που προτείνονται να
ακολουθούνται σε μία πιθανή αξιολόγησή τους, η οποία κρίνεται απαραίτητη αν θέλουμε
να μιλάμε για προγράμματα ως οργανωμένες και συστηματικές διαδικασίες τις οποίες
χαρακτηρίζει ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός και η εφαρμογή στην πράξη.
Λέξεις-κλειδιά: αξιολόγηση, προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων, περιβαλλοντική
εκπαίδευση.
EVALUATION OF SCHOOL ACTIVITIES PROGRAMMES:
MODEL EVALUATION OF AN ENVIRONMENTAL EDUCATION SCHOOL
PROGRAM
Nowadays, the increasing role and vital importance of school activities programs as well
as their evaluation are indisputable, not only for students and schools but also for society
itself. In the article there is elaborate reference to the content of these programs but
mainly to the suggested steps to be followed in a potential evaluation. Such an evaluation
is deemed necessary if these programs are to be considered as organized and systematic
processes characterised by careful planning, programming and implementation in real
life.
Key words: evaluation, school activities programmes, environmental education.
Εισαγωγή
α) Περιγραφή του όρου «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» και περιεχόμενο των σχολικών
προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
Περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι η διαδικασία που οδηγεί με την αναγνώριση αξιών και
τη διασαφήνιση εννοιών στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και των στάσεων που είναι
απαραίτητες για την κατανόηση και την εκτίμηση της συσχέτισης ανθρώπου, πολιτισμού
και βιοφυσικού περιβάλλοντος. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση συνεπάγεται επίσης
άσκηση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τη διαμόρφωση ενός κώδικα
συμπεριφοράς του κάθε ατόμου ξεχωριστά, γύρω από τα προβλήματα που αφορούν στην
ποιότητα του περιβάλλοντος (UNESCO, 1976).
Οι ειδικότεροι σκοποί της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι (Φλογαΐτη, 1993):
* Η Μ.Β. είναι Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Med Educational Management.
Επικοινωνία: vlachopouloumar@yahoo.gr
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Να καταλάβουν τα άτομα ότι η δράση φυσικών, βιολογικών, κοινωνικών και
πολιτισμικών παραγόντων και η αλληλεξάρτησή τους μέσα στο χώρο και το
χρόνο διαμορφώνουν το ολικό περιβάλλον του ανθρώπου. Έτσι θα κατανοήσουν
το είδος των σχέσεων που συνδέουν τον άνθρωπο με το περιβάλλον, για να
φτάσουμε σε μια ορθή και συνετή διαχείριση των φυσικών πόρων από μέρους
των ανθρώπων.
Να κατανοήσουν τις κοινωνικές, τις οικονομικές, τις οικολογικές και τις
πολιτικές εξαρτήσεις που υπάρχουν σε πλανητικό επίπεδο και ότι οι αποφάσεις
που παίρνονται σε κάποια περιοχή της γης έχουν επιπτώσεις σε ορισμένες
περιπτώσεις σε όλο τον πλανήτη.
Να κατανοήσουν τα περιβαλλοντικά προβλήματα και την πολύπλοκη και
πολυδιάστατη φύση τους. Επίσης απαιτείται η διερεύνηση του ρόλου που
διαδραματίζουν κάποιες αξίες που χαρακτηρίζουν τις σύγχρονες κοινωνίες,
κάποιες οικονομικές και τεχνολογικές επιλογές, οι τρόποι ζωής και κατανάλωσης
στην υποβάθμιση ή την βελτίωση του περιβάλλοντος.
Να διαφοροποιηθούν οι στάσεις και οι συμπεριφορές των ατόμων και των
κοινωνικών ομάδων απέναντι στο περιβάλλον, πέραν από τη γνώση και τη
συνειδητοποίηση περιβαλλοντικών προβλημάτων.
Να διασαφηνιστούν οι αξίες που στηρίζουν τις υπάρχουσες συμπεριφορές και
επιλογές ως απαραίτητη προϋπόθεση για την πλήρη κατανόηση του
περιβαλλοντικού ζητήματος και την αμφισβήτηση των επιλογών που εμφανώς
οδηγούν σε περιβαλλοντικά αδιέξοδα. Επίσης στόχος είναι η κινητοποίηση ενός
μηχανισμού διασαφήνισης αξιών, και των στάσεων και συμπεριφορών που αυτές
στηρίζουν, καθώς και του ρόλου που αυτές διαδραματίζουν στη διαχείριση του
περιβάλλοντος.
Τέλος, να οδηγήσει στην ανάπτυξη των απαραίτητων ικανοτήτων που πρέπει να
έχουν τα άτομα και οι διάφορες κοινωνικές ομάδες, ώστε να είναι σε θέση να
συμβάλλουν στην επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων (Φλογαΐτη, 2006).

β) Οι έννοιες της διαθεματικότητας και διεπιστημονικότητας
Τα σχολικά προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης εμπεριέχουν τις έννοιες της
διαθεματικότητας και της διεπιστημονικότητας, όπως αυτές νοούνται στα Αναλυτικά
Προγράμματα Σπουδών.
Η διαθεματικότητα αποτελεί τρόπο οργάνωσης του σχολικού προγράμματος, που
καταργεί το διαχωρισμό των συμβατικών μαθημάτων, αντιμετωπίζοντας τη γνώση ως
«ενιαία ολότητα», μέσω βιωματικών και διερευνητικών μεθόδων (Ματσαγγούρας, 2002).
Συγγενής - ιδεολογικά και μεθοδολογικά - με τη διαθεματικότητα είναι και η
έννοια της «διεπιστημονικότητας», η οποία συνιστά και αυτή ενοποιημένο τρόπο
οργάνωσης του σχολικού προγράμματος, που διατηρεί όμως τα διακριτά μαθήματα,
επιχειρώντας με δραστικές μεθοδολογικές πρακτικές να συσχετίσει το περιεχόμενο τους
(Ματσαγγούρας, 2002). Οι μαθητές διερευνώντας διαθεματικά και διεπιστημονικά τις
ποικίλες πλευρές, πτυχές και εκφάνσεις, των υπό εξέταση ζητημάτων, αντιλαμβάνονται
τη συνθετότητα και πολυπλοκότητά τους, οδηγούμενοι έτσι στην πλήρη γνωστική τους
κατάκτηση, αλλά και στην αναζήτηση πολλές φορές, τεκμηριωμένων - μη μονομερών λύσεων (Beane, 1995).
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γ) Η σημασία των σχολικών προγραμμάτων για τη σχολική κοινότητα
Η πλειονότητα των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων (περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης, πολιτιστικών, αγωγής υγείας) υπηρετούν τις ανάγκες του σημερινού
κοινωνικο-πολιτισμικού γίγνεσθαι, που αναγκάζει το σχολείο να οπλιστεί με νέες
θεματικές δομές και με ενεργητικές μορφές παιδαγωγικής δράσης. Η καινοτομία των
προγραμμάτων έγκειται στο ότι επιδιώκουν να επιφέρουν ανανεώσεις και εμπλουτισμό
των εκπαιδευτικών πρακτικών, επιδιώκουν το «άνοιγμα» του σχολείου προς την
κοινωνία μέσα από συνεργασίες με τους κοινωνικούς εταίρους και επηρεάζουν την
ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Στα προγράμματα αυτά οι μαθητές
αυτοοργανώνονται, αυτενεργούν και ερευνούν, κατανοώντας έτσι τη γνώση.
Διαμορφώνουν προσωπικότητα και ασχολούνται με αντικείμενα που τους ενδιαφέρουν,
χωρίς άγχος και με τον εκπαιδευτικό συνεργαζόμενο μαζί τους να τους καθοδήγει όταν
τον χρειαστούν. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να αποκτήσουν ευνοϊκές στάσεις,
δεξιότητες και δημιουργική κριτική σκέψη για τη λειτουργία τους ως πολίτες σε μια
αναβαθμισμένη κοινωνική πραγματικότητα.
Αξιολόγηση σχολικού προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
α) Ο σκοπός και η σημασία της αξιολόγησης ενός προγράμματος περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης
Η αξιολόγηση αποτελεί βασικό στοιχείο κάθε οργανωμένης και συστηματικής
διαδικασίας την οποία χαρακτηρίζει ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός και η εφαρμογή
στην πράξη. Βασικός της σκοπός είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής
διαδικασίας με στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης (Διαθεματικό Ενιαίο
Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών, 2002). Αν αποδεχθούμε ότι η αξιολόγηση είναι
συστατικό στοιχείο ενός προγράμματος και ταυτόχρονα όρος για τη βελτίωση της
αποτελεσματικότητάς του, τότε η αξιολόγηση αποτελεί προτεραιότητα και προϋπόθεση
ειδικότερα για προγράμματα με μακροχρόνιο σχεδιασμό.
Ως εκ τούτου, η σημασία της αξιολόγησης των προγραμμάτων σχολικών
δραστηριοτήτων αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα αφού μέσω αυτής μπορούν να μελετηθούν,
να αξιοποιηθούν και να ελεγχθούν διαφορετικές πληροφορίες και σε διαφορετικά
χρονικά διαστήματα προς όφελος του κάθε παιδιού χωριστά, της ομάδας αλλά και των
μετέπειτα ομάδων που θα ασχοληθούν με προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων.
β) Το αντικείμενο, οι σκοποί και τα κριτήρια της αξιολόγησης
«Αντικείμενο» σε μία αξιολόγηση είναι αυτό το οποίο αξιολογείται. Ο όρος αντανακλά
οτιδήποτε αξιολογείται ανεξαρτήτως αν είναι πρόσωπο ή πράγμα» (Δημητρόπουλος, 2010,
σ. 116). Η παρούσα αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης με τίτλο «Ελιά και ελαιόλαδο: το χρυσάφι της γης», το οποίο εκπονήθηκε
από το 1ο Γυμνάσιο Ελευσίνας κατά το σχολικό έτος 2018-2019. Στο πρόγραμμα
συμμετείχαν δύο εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ86 και ΠΕ05 καθώς και είκοσι οκτώ μαθητές
όλων των τάξεων του Γυμνασίου.
Έπειτα από εκτενή διάλογο με τις δύο συντονίστριες του εν λόγω προγράμματος,
κρίθηκε σκόπιμο να ακολουθήσει η αξιολόγησή του με σκοπό να καταδειχθεί η ωφέλεια
του για τους συμμετέχοντες μαθητές/μαθήτριες, για τους εκπαιδευτικούς που το
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οργάνωσαν αλλά και για τη σχολική μονάδα ως σύνολο. Κεντρικός, λοιπόν, στόχος ήταν
η συγκέντρωση δεδομένων προκειμένου να κριθεί η αποτελεσματικότητα του
προγράμματος.
«Κριτήριο αξιολόγησης είναι ένας άξονας αναφοράς πάνω στον οποίο γίνεται μια
κρίση» (Δημητρόπουλος, 2010, σ. 131). Τα κριτήρια που επιλέχθηκαν για την
αξιολόγηση του εν λόγω προγράμματος έχουν ποιοτική-περιγραφική μορφή και
αναφέρονται στο βαθμό επίτευξης των στόχων του προγράμματος αλλά και στο βαθμό
ικανοποίησης των συμμετεχόντων. Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με το βαθμό επίτευξης
των στόχων του προγράμματος θελήσαμε να διερευνήσουμε την οικοδόμηση γνώσεων,
την ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως είναι η ανάληψη υπευθυνοτήτων και η ικανότητα
οργάνωσης και επεξεργασίας δεδομένων, πληροφοριών και στοιχείων αλλά και τις
στάσεις των μαθητών απέναντι στο περιβάλλον. Αναφορικά με το βαθμό ικανοποίησης
των συμμετεχόντων, θελήσαμε να διερευνήσουμε αν το πλήθος, η ετερογένεια και η
ποιότητα των πηγών που επιλέχθηκαν ικανοποίησαν μαθητές και εκπαιδευτικούς και αν
η εμπειρία τους από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ήταν θετική ή αρνητική.
γ) Η μεθοδολογία της αξιολόγησης
Στην παρούσα αξιολόγηση ορίστηκαν ως εσωτερικοί αξιολογητές οι υπεύθυνοι
εκπαιδευτικοί και οι μαθητές και ως εξωτερικός αξιολογητής η γράφουσα. Οι μεν πρώτοι
αντιμετώπισαν την αξιολόγηση ως εσωτερική διαδικασία, η οποία πραγματοποιήθηκε
διαμορφωτικά κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, η δε γράφουσα
λειτούργησε ως εξωτερική αξιολογήτρια στην τελική αξιολόγηση του προγράμματος.
Με τον όρο «μέθοδος» αξιολόγησης νοείται η γενική πρακτική μέσω της οποίας ο
αξιολογητής θα υλοποιήσει την προσέγγιση αξιολόγησης (Δημητρόπουλος, 2010). Στην
αξιολόγηση του εν λόγω περιβαλλοντικού προγράμματος, οι εσωτερικοί αξιολογητές
χρησιμοποίησαν τη μέθοδο της παρατήρησης έτσι ώστε να αξιολογήσουν την
επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων, το βαθμό συμμετοχής στις δραστηριότητες
αλλά και την πορεία των προγραμματισμένων δράσεων. Η εξωτερική αξιολογήτρια
χρησιμοποίησε τη μέθοδο της επισκόπησης έτσι ώστε να συγκεντρώσει απόψεις και
κρίσεις για την αξιολόγηση του προγράμματος αλλά και τη μέθοδο της μεταπαρακολούθησης έτσι ώστε να διαπιστωθεί το αποτέλεσμα του προγράμματος και έπειτα
από την υλοποίηση του.
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, οι εσωτερικές αξιολογήτριες-εκπαιδευτικοί
επέλεξαν την ποιοτική μέθοδο και παράλληλα τεχνική της παρατήρησης των μαθητών
για την αξιολόγηση. Το εργαλείο που χρησιμοποίησαν ήταν ένας κατάλογος ελέγχου
(checklist), που δημιούργησαν οι ίδιες, και ο οποίος συνέβαλλε στη διαμορφωτική
αξιολόγηση και έδωσε ευκαιρίες για ανατροφοδότηση κατά τη διάρκεια υλοποίησης του
προγράμματος (βλ. Παράρτημα 1). Ο κατάλογος ελέγχου χρησιμοποιούνταν στη
διάρκεια υλοποίησης επισκέψεων και δραστηριοτήτων. Επιπλέον ένα δεύτερο εργαλείο
ήταν το ημερολόγιο που τηρούσαν και οι δύο εκπαιδευτικοί, όπου κατέγραφαν χρήσιμα
στοιχεία, παρατηρήσεις και σκέψεις τους κατά την υλοποίηση του προγράμματος. Με
βάση τις καταγραφές τους, γίνονταν συζητήσεις μεταξύ τους ή και με ολόκληρη την
ομάδα του προγράμματος, γεγονός που τροφοδοτούσε τον αναστοχασμό και τον
αυτοπροβληματισμό των συμμετεχόντων.
Ως εξωτερική αξιολογήτρια, επέλεξα να δώσω στους συμμετέχοντες μαθητές ένα
ερωτηματολόγιο, το οποίο συμπεριλάμβανε τόσο ερωτήσεις αξιολόγησης του
περιβαλλοντικού προγράμματος όσο και ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης για τους ίδιους (βλ.
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Παράρτημα 2). Οι ερωτήσεις ήταν ανοιχτού τύπου προκειμένου συλλεχθούν ποιοτικά
δεδομένα και να καταλήξουμε σε ορισμένα συμπαγή συμπεράσματα σχετικά με την
επίτευξη των στόχων του προγράμματος αλλά και τη βελτίωση μελλοντικών
προγραμμάτων. Τα ερωτηματολόγια ήταν ανώνυμα και συμπληρώθηκαν από τους
μαθητές κατά τη διάρκεια μίας διδακτικής ώρας. Ειδικότερα, οι δύο πρώτες ερωτήσεις
αποσκοπούσαν στη γενική έκφραση ευαρέσκειας ή δυσαρέσκειας των μαθητών για το
περιβαλλοντικό πρόγραμμα. Στην τρίτη ερώτηση οι μαθητές αξιολόγησαν πιο
συγκεκριμένα έκαστη ενότητα του προγράμματος καθώς και το πόσο την κατανόησαν
και είχαν τη δυνατότητα να διατυπώσουν και παρατηρήσεις. Ακολούθως, η τέταρτη
ερώτηση στόχευε στην εξεύρεση προεκτάσεων του προγράμματος και εμπλουτισμού του
με τυχόν προτεινόμενες από τους μαθητές δραστηριότητες. Αυτό είχε αξία για τους
εκπαιδευτικούς καθώς έτσι θα βολιδοσκοπούσαν τις προτιμήσεις των μαθητών για
επόμενα περιβαλλοντικά προγράμματα. Έπειτα, η πέμπτη και έκτη ερώτηση
αποσκοπούσαν στην αποτύπωση των βιωμάτων των μαθητών στις δράσεις του
περιβαλλοντικού προγράμματος. Τέλος, η έβδομη ερώτηση έδωσε στους μαθητές το
περιθώριο να συμπληρώσουν οτιδήποτε επιθυμούσαν σχετικά με το ίδιο το
ερωτηματολόγιο με σκοπό τη μελλοντική βελτίωση της ίδιας της αξιολόγησης.
Αποτελέσματα αξιολόγησης
Από την ανάλυση του ερωτηματολογίου προέκυψαν ενδιαφέροντα συμπεράσματα.
Σχετικά με το βαθμό επίτευξης των στόχων του περιβαλλοντικού προγράμματος,
φαίνεται ότι οι μαθητές εκτίμησαν τη βιωματική μάθηση και βρήκαν ενδιαφέρουσα την
εμπλοκή των ίδιων μέσα από την υλοποίηση του προγράμματος. Ακόμα, σχολίασαν
θετικά το ότι εργάστηκαν σε ομάδες τόσο στις δράσεις όσο και στην τελική παρουσίαση.
Επιπλέον το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών (80%) δήλωσε ότι δεν κουράστηκε από
το πρόγραμμα και βρήκαν αρκετά έως πολύ ενδιαφέρουσες τις δραστηριότητες στις
οποίες συμμετείχαν. Δεδομένου ότι το σύνολο των δραστηριοτήτων του προγράμματος
ήταν έτσι διαμορφωμένο ώστε να συνάδει με τους στόχους του προγράμματος, οι οποίοι
ήταν να γνωρίσουν οι μαθητές τον τρόπο που καλλιεργείται το δέντρο της ελιάς αλλά και
να κατανοήσουν τη διατροφική και όχι μόνο αξία του ελαιόλαδου και της ελιάς ως
καρπού, φάνηκε από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων ότι αυτοί οι στόχοι
επιτεύχθηκαν. Σχετικά με την επίσκεψη στο ΚΠΕ Στυλίδας, θα έλεγε κανείς ότι από τις
απαντήσεις των μαθητών είναι δύσκολο να διαχωριστεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα από
το ψυχαγωγικό μέρος των επισκέψεων. Διαφαίνεται, δηλαδή, ότι η εκδρομή αποτελεί
πάντα ένα κίνητρο για τη συμμετοχή των μαθητών σε προγράμματα σχολικών
δραστηριοτήτων, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι οι μαθητές δεν αποκομίζουν
σημαντικές γνώσεις και εμπειρίες από αυτήν.
Επίλογος
Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, τα σχολεία μας χρειάζονται υψηλής ποιότητας
περιβαλλοντικά προγράμματα τα οποία θα στοχεύουν και θα πετυχαίνουν αλλαγή στις
αξίες και στις συμπεριφορές των μαθητών με σκοπό την αειφορία και την προστασία του
περιβάλλοντος. Σε τέτοια προγράμματα αλλά και γενικά σε κάθε είδος προγράμματος
σχολικών δραστηριοτήτων, η αξιολόγηση μπορεί να λειτουργήσει ως ένα πραγματικά
ισχυρό μέσο βελτίωσης τους αλλά και ως κίνητρο επίτευξης ακόμα περισσότερων
στόχων και σκοπών τους οποίους τα ίδια τα προγράμματα έχουν θέσει.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Απόσπασμα καταλόγου ελέγχου (checklist)
Ερώτηση
Οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στη
δραστηριότητα.
Οι μαθητές συνεργάζονται αρμονικά σε ομάδες.
Οι μαθητές κάνουν ερωτήσεις με σκοπό να
κατανοήσουν καλύτερα το ζήτημα.
Οι μαθητές ζητούν διευκρινήσεις από τις
εκπαιδευτικούς όταν χρειάζεται.
Οι μαθητές είναι πρόθυμοι να εργαστούν και στο
σπίτι όταν τους ζητηθεί.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
Αξιολόγηση Περιβαλλοντικού Προγράμματος
«Ελιά & Ελαιόλαδο: Το χρυσάφι της γης»
Γράψε ελεύθερα τη γνώμη σου για το περιβαλλοντικό πρόγραμμα στο ανώνυμο
ερωτηματολόγιο.
1. Τι σου άρεσε περισσότερο στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα; (μη σταθείς μονάχα
στην εκδρομή!!)
2. Τι δεν σου άρεσε και θα ήθελες να μην είχε γίνει;
3. Τώρα που το περιβαλλοντικό πρόγραμμα τελείωσε, αναρωτήσου τι έμαθες από
αυτό και πόσο σου άρεσαν διαφορετικά θέματα που εξετάσατε. Στην πρώτη
στήλη βαθμολόγησε από το 1 έως το 5 πόσο κατανόησες τα θέματα, στη δεύτερη
πόσο σου άρεσαν και στην τρίτη αν έχεις κάποιες παρατηρήσεις. (1=καθόλου,
2=λίγο, 3=αρκετά, 4=πολύ, 5=πάρα πολύ)
Θέμα που εξετάσατε

Πόσο
σου
άρεσε

Πόσο
το Παρατηρήσεις
κατανόησες

Βιωματική δράση σε ελαιώνα –
Φύλλο εργασίας
Επίσκεψη
στο
τοπικό
εργοστάσιο επεξεργασίας ελιάς
Επίσκεψη στο ΚΠΕ Στυλίδας
Δημιουργία αφίσας
Δημιουργία power point και
διάχυση στο σχολείο
4. Ποιο θέμα πιστεύεις ότι δεν καλύφθηκε αρκετά ή ακόμα και δεν καλύφθηκε
καθόλου; (κάνε δικές σου προτάσεις σχετικά με το θέμα)
5. Γράψε με λίγα λόγια τις θετικές ή/και αρνητικές εντυπώσεις σου από την
περιβαλλοντική επίσκεψη στο ΚΠΕ Στυλίδας .
6. Τι θα ήθελες να είναι διαφορετικό στην παρουσίαση του περιβαλλοντικού
προγράμματος στο σχολείο και στο Φεστιβάλ Σχολικών Δραστηριοτήτων;
7. Αν πιστεύεις ότι κάποια ερώτηση ξεχάστηκε σε αυτό το ερωτηματολόγιο
αξιολόγησης, συμπλήρωσέ τη εσύ!!
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Ιωάννα Βορβή*, Φωτεινή Παπαγάλου**
ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Η αγωγή σταδιοδρομίας αποτελεί εκπαιδευτικό στόχο που συνδέεται με την
επαγγελματική σταδιοδρομία και με την ανάπτυξη δεξιοτήτων και αυτοεκτίμησης των
μαθητών/τριών. Το μάθημα της Λογοτεχνίας στηρίζει τη διαμόρφωση αγωγής
σταδιοδρομίας προσφέροντας ευκαιρίες για συζήτηση και δημιουργικές εργασίες σχετικά
με τις παραμέτρους ενός επαγγέλματος. Στο πλαίσιο αυτό διερευνήθηκαν τα λογοτεχνικά
εγχειρίδια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με σκοπό να εντοπισθούν χωρία και
δραστηριότητες που αναφέρονται σε επαγγέλματα παλιά και νέα και μπορούν να
λειτουργήσουν ως βάση ομαδοσυνεργατικών δράσεων, οι οποίες σχετίζονται με
επαγγελματικό προσανατολισμό, συμβουλευτική, πολιτιστικές δραστηριότητες και
προάγουν την κριτική σκέψη και το παιδαγωγικό κλίμα. Τα αποτελέσματα της
διερεύνησης παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία.
Λέξεις-κλειδιά: Λογοτεχνία, επαγγέλματα, αγωγή σταδιοδρομίας, σχολικά εγχειρίδια.

THE PROFESSIONS IN THE LITERATURE. RESEARCH OΝ SECONDARY
EDUCATION SCHOOL BOOKS
Career guidance is an educational target associated with professional careers and the
development of students’ skills and self-esteem. The Literature course supports the career
education offering opportunities for discussion and creative work on the parameters of a
profession. In this context, literary textbooks of Secondary Education were explored in
order to identify passages and activities relating to old and new occupations so they could
serve as a basis for collaborative actions that are related to vocational guidance,
counseling, cultural activities and promote critical thinking and the educational climate.
The results of the research are presented in this paper.
Key words: Literature, professions, career guidance, school books.
Εισαγωγή
Η αγωγή σταδιοδρομίας αποτελεί στοιχείο νοοτροπίας και κουλτούρας που συνδέεται,
εκτός από τη διαμόρφωση της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής σταδιοδρομίας, με την
κριτική σκέψη, τις κοινωνικές δεξιότητες, την ενσυναίσθηση, την αυτοεκτίμηση και τη
συναισθηματική νοημοσύνη των μαθητών/τριών. Παράλληλα, η διαμόρφωση αγωγής
σταδιοδρομίας είναι εκπαιδευτικός στόχος με ζητούμενο τον επαγγελματικό
προσανατολισμό των μαθητών/τριών που επιτυγχάνεται μέσα από σχολικές
ο

* Η Ι.Β., Dr., είναι Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων στο 1 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας.
ο
Επικοινωνία: 1 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας, Σαπφούς 44, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54627, 2310-503808,
ioaborb@gmail.com
** Η Φ.Π., MSc, είναι εκπαιδευτικός ΠΕ86. Επικοινωνία: Γυμνάσιο Νέου Σιδηροχωρίου Ροδόπης, Νέο
Σιδηροχώρι, 69100, Ροδόπης, 25310-51247, foteinh@gmail.com
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δραστηριότητες όχι μόνο ενός συγκεκριμένου μαθήματος, αλλά διαφόρων γνωστικών
αντικειμένων και προϋποθέτει την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που παρέχει το
σχολείο (Σιδηροπούλου-Δημακάκου, 2004).
Το μάθημα της Λογοτεχνίας αποτελεί μέσο κριτικής αγωγής στο σύγχρονο
πολιτισμό και εξυπηρετεί και στηρίζει τη διαμόρφωση αγωγής σταδιοδρομίας.
Σημαντική είναι η συμβολή του μαθήματος «στην προβολή της ιδιαίτερης φυσιογνωµίας
του ελληνικού λόγου και πολιτισµού» και στη «συνειδητοποίηση της σχέσης της
λογοτεχνίας με την ανθρώπινη εμπειρία και, επομένως, της σημασίας της για την
κατανόηση του κόσμου στον οποίο ζούμε και του εαυτού μας» (Δ.Ε.Π.Π.Σ. & Α.Π.Σ.,
2003· Προγράμματα Σπουδών συμπληρωματικά προς τα ισχύοντα, 2011). Η Λογοτεχνία,
μέσω σχετικών αναφορών που υπάρχουν στα κείμενα, προσφέρει πολλές ευκαιρίες
αφόρμησης για συζήτηση, δραστηριότητες και δημιουργικές εργασίες σχετικά με τις
παραμέτρους για την εξέταση και επιλογή ενός επαγγέλματος: σπουδές, συνθήκες,
υποχρεώσεις και δικαιώματα, απολαβές, προοπτικές εξέλιξης, αγάπη για το επάγγελμα
κ.ά. (Κάτσικας κ.ά., 2009).
Στο πλαίσιο αυτό διερευνήθηκαν τα λογοτεχνικά εγχειρίδια Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης (Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου) όλων των τάξεων, προκειμένου να
εντοπισθούν χωρία, ερωτήσεις, εργασίες και δραστηριότητες που αναφέρονται σε
επαγγέλματα, παλιά και νέα. Τα βασικότερα αποτελέσματα της διερεύνησης
παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία.
Σκοπός της εργασίας είναι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει το μάθημα
της Λογοτεχνίας για την ενίσχυση των μαθητών/τριών στην πορεία αναζήτησης επιλογών
και αποφάσεων ακαδημαϊκής και επαγγελματικής σταδιοδρομίας μέσα από ενεργητικές
δημιουργικές μαθησιακές διαδικασίες που οδηγούν σε βελτίωση του παιδαγωγικού
κλίματος, ευνοούν την ανάπτυξη κριτικής σκέψης, κοινωνικών, επικοινωνιακών,
συναισθηματικών δεξιοτήτων και προάγουν την αυτοεκτίμηση των μαθητών/τριών.
Ειδικότερα, στόχος είναι να παρουσιαστούν συγκεκριμένα χωρία λογοτεχνικών
κειμένων, ερωτήσεις, εργασίες και διαθεματικές δραστηριότητες των σχολικών
εγχειριδίων Λογοτεχνίας που: α) έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν ως βάση
σχεδιασμού εκπαιδευτικών ομαδοσυνεργατικών δράσεων με διαθεματική οπτική
(Ερευνητικών Διαθεματικών Εργασιών προσέγγισης επαγγελμάτων, Προγραμμάτων
Πολιτιστικών και Αγωγής Σταδιοδρομίας, θεατρικών σκετς, ψηφιακών παρουσιάσεων ή
βίντεο κ.ά.) σε θεματικές που σχετίζονται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, τη
συμβουλευτική και τις πολιτιστικές δραστηριότητες, και β) να αποτελέσουν κίνητρο για
ανάγνωση σχετικών βιβλίων και για εκπόνηση ανάλογων δραστηριοτήτων στο πλαίσιο
της Φιλαναγνωσίας και της Λέσχης Ανάγνωσης (Αποστολίδου κ.ά., 2004). Επίσης,
επιδιώκεται να αξιοποιηθούν λογοτεχνικά κείμενα ως έναυσμα εργασίας και συζήτησης
για ουσιαστική γνωριμία με ποικίλα επαγγέλματα, με στόχο να εκτιμηθεί η συμβολή τους
στο κοινωνικό και οικονομικό γίγνεσθαι και να αποτραπεί κάθε είδους
κοινωνικοοικονομικός ρατσισμός του επαγγέλματος (Τσούλιας, 2013). Επιπλέον,
ζητούμενο είναι οι μαθητές/τριες να γνωρίσουν επαγγέλματα που χάθηκαν στο χρόνο και
επαγγέλματα που επιβιώνουν ή εξελίχθηκαν και απέκτησαν νέα μορφή, ώστε να
εμπλουτίσουν τις ιστορικές-λαογραφικές γνώσεις τους και να εκτιμήσουν τις
τεχνολογικές και άλλες δυνατότητες της εποχής τους.
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Ερωτήσεις, εργασίες και δραστηριότητες των σχολικών εγχειριδίων Λογοτεχνίας ως
πλαίσιο διαμόρφωσης Αγωγής Σταδιοδρομίας
Τα χωρία κειμένων και οι ερωτήσεις/εργασίες/δραστηριότητες που συνοδεύουν τα
κείμενα και εντοπίστηκαν στα σχολικά εγχειρίδια παρουσιάζονται ανά τάξη Γυμνασίου
και Γενικού Λυκείου, με πρόταξη του τίτλου και του συγγραφέα του κειμένου. Μαζί
προτείνεται το θέμα συζήτησης ή εργασίας, το οποίο με βάση τα συγκεκριμένα ευρήματα
μπορεί να αποτελέσει έναυσμα για ανάπτυξη διαλόγου ή/και αφόρμηση εκπόνησης
εργασιών στο πλαίσιο διαμόρφωσης Αγωγής Σταδιοδρομίας.
Α΄ Γυμνασίου
1. Η αφήγηση του αρχιμάστορα, Νίκος Θέμελης (σ. 95). Ερώτηση 1: «Σε ποια
σημεία του κειμένου διακρίνετε την αγάπη του αρχιμάστορα για το επάγγελμά
του;». Διαθεματική εργασία: «Το παραδοσιακό επάγγελμα του χτίστη (τεχνίτη
της πέτρας) που μετακινείται με την ομάδα του από τόπο σε τόπο έχει σχεδόν
εξαφανιστεί στις μέρες μας. Ετοιμάστε, σε συνεργασία μεταξύ σας, ένα σχέδιο
εργασίας, στο οποίο θα περιλάβετε: α) πληροφορίες για τη συντεχνία (σινάφι)
των χτιστάδων της Ηπείρου ή της Πελοποννήσου (χωριό Λαγκάδια) στο 19ο
αιώνα, β) έρευνα για παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται στις μέρες μας, και
για τους λόγους που οδηγούν στην εξαφάνισή τους». Θέμα συζήτησης, εργασίας:
αγάπη για το επάγγελμα.
2. Ένα τόπι χρωματιστό, Μιμίκα Κρανάκη (σ. 180). Χωρίο κειμένου: «Εσύ τι
σκέφτεσαι να κάνεις μετά το επαγγελματικό; – Μα… θα χορέψω… φαντάζομαι.
Θα προσπαθήσω να σπρώξω το πράγμα όσο παίρνει κι ακόμα περισσότερο. Δεν
ξέρω διόλου ως πού μπορώ να φτάσω, μα αυτό δεν έχει σημασία, δεν είν’ έτσι;
… Όπως είναι γνωστό, μερικοί άνθρωποι εργάζονται κι άλλοι δουλεύουν».
Θέμα συζήτησης, εργασίας: αγάπη για το επάγγελμα – προσπάθεια για επιτυχία
στόχου.
3. Λεώνη, Μαρία Πυλιώτου (σ. 195). Ερώτηση 3: «Η Λεώνη, ως άτομο με κινητικές
δυσκολίες, αναζήτησε και βρήκε επαγγελματικές διεξόδους. Συζητήστε μέσα
στην τάξη για το αγωνιστικό πνεύμα της ηρωίδας, αναφέροντας παραδείγματα
ανθρώπων από το ευρύτερο ή συγγενικό σας περιβάλλον, που αντιμετωπίζουν
ανάλογα προβλήματα και έχουν την ίδια αγωνιστική διάθεση». Διαθεματική
εργασία 2: «Μπορείτε να οργανώσετε στο σχολείο σας μια εκδήλωση
ευαισθητοποίησης για τους συνανθρώπους μας που έχουν κινητικά ή άλλα
προβλήματα. Βρείτε πληροφοριακό υλικό (video, φωτογραφίες, συνεντεύξεις) για
τους αθλητές των Παραολυμπιακών Aγώνων καθώς και για άτομα με παρόμοια
προβλήματα που διέπρεψαν στον επαγγελματικό χώρο. Μπορείτε επίσης να δείτε
την ταινία Σάρα – Τα παιδιά ενός κατώτερου θεού και να συζητήσετε το θέμα
της». Θέμα συζήτησης, εργασίας: αγωνιστικό πνεύμα, καλλιέργεια διάθεσης
αισιόδοξης αντιμετώπισης των ποικίλων προβλημάτων που προκύπτουν στη
διάρκεια της ζωής.
4. Γραφείον ιδεών, Αντώνης Σαμαράκης (σ. 200). Διαθεματική εργασία: «Η ανεργία
και τα συνακόλουθα οικονομικά προβλήματα οδηγούν πολλές φορές τους
ανθρώπους σε πρωτότυπες εργασιακές δραστηριότητες. (“Πενία τέχνας
κατεργάζεται”, έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες). Κάντε μια έρευνα στο κοντινό σας
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περιβάλλον και συγκεντρώστε στοιχεία για τα ονομαζόμενα “επαγγέλματα του
ποδαριού”, που δίνουν πρόχειρες λύσεις σε τέτοιου είδους προβλήματα». Θέμα
συζήτησης, εργασίας: ευκαιριακή απασχόληση και τυχοδιωκτισμός.
Β΄ Γυμνασίου
1. Η Άννα του Κλήδονα, Διαμαντής Αξιώτης (σ. 27). Χωρίο κειμένου: «να
φανερώσει σημάδι από επάγγελμα αντρικό». Θέμα συζήτησης, εργασίας:
επαγγέλματα αντρικά και γυναικεία.
2. Χρονικό, Λευτέρης Ξανθόπουλος (σ. 104). Χωρίο κειμένου: «O πατέρας είπε /
αγαπώ τον ξεραμένο καπνό / έγινε καπνεργάτης / … κι ο μεγάλος (γιος)
σκέφτηκε να πει / αγαπώ τον ξεραμένο καπνό / άργησε προκόψανε οι μηχανές».
Διαθεματική δραστηριότητα 1: «Πώς αντιμετώπισαν οι δυο γιοι το θέμα της
επαγγελματικής τους αποκατάστασης; Συζητήστε με πρόσωπα του οικογενειακού
και κοινωνικού σας περιβάλλοντος τα οποία βρίσκονταν σε νεαρή ηλικία τη
δεκαετία του 1980 και ρωτήστε τα ποιες επαγγελματικές επιλογές είχαν, ποια
επαγγέλματα είχαν τη μεγαλύτερη ζήτηση και γιατί. Εξετάστε αν αυτά τα
επαγγέλματα εξακολουθούν να έχουν ζήτηση στην εποχή μας». Διαθεματική
δραστηριότητα 2: «Βρείτε ιστορικές πληροφορίες για το επάγγελμα και την
κοινωνική θέση του καπνεργάτη στην Ελλάδα. Ερευνήστε επίσης σε ποιες
περιοχές ασχολούνταν με την καλλιέργεια και την επεξεργασία του καπνού στη
μεταπολεμική περίοδο. Συγκρίνετε τα παλαιότερα δεδομένα με τη σημερινή
εξέλιξη του επαγγέλματος. Ποια συμπεράσματα προκύπτουν από την έρευνά σας
για την τύχη αλλά και για τις προοπτικές του επαγγέλματος;». Θέμα συζήτησης,
εργασίας: αγάπη για το επάγγελμα. Αρκεί; Η επίδραση της τεχνολογικής προόδου
στην επαγγελματική ζωή. Καπνεργάτης.
3. Η εξοχική Λευκάδα, Νίκος-Αλέξης Ασλάνογλου (σ. 118). Εργασία 2: «Πώς
παρουσιάζει ο συγγραφέας το δίλημμα των νεαρών Λευκαδιτών σχετικά με την
ανάπτυξη του τόπου και την επαγγελματική τους δραστηριότητα; Σε ποιες
επιλογές φαίνεται ότι καταλήγουν οι περισσότεροι και γιατί;». Θέμα συζήτησης,
εργασίας: επιλογές επαγγελματικής δραστηριότητας σε συνάρτηση με την
ανάπτυξη και τις συνθήκες ζωής του τόπου.
4. Το τραγούδι του Γιανγκ (κινέζικο), Ανώνυμος (σ. 201). Διαθεματική
δραστηριότητα: «Σκεφτείτε αν στην εποχή μας υπάρχει κάποιος άνθρωπος, ο
οποίος να μπορεί να υπερηφανεύεται ότι δεν έχει κανέναν ανάγκη στη ζωή και
στο επάγγελμα που ασκεί. Αν νομίζετε ότι βρήκατε κάποιον, περιγράψτε τη ζωή
του. Αν όχι, περιγράψτε τη ζωή όποιου επαγγελματία προτιμάτε και εξηγήστε την
εξάρτησή του από την υπόλοιπη κοινωνία». Θέμα συζήτησης, εργασίας: η
ελευθερία και ανεξαρτησία που εξασφαλίζει η καθημερινή εργασία.
5. Ο Κάσπαρ Χάουζερ στην έρημη χώρα, Δημήτρης Χατζής (σ. 129). Χωρίο
κειμένου: «Σκέφτομαι πως όλες οι λάμπες αυτές, όλες όσες έρχονται σ’ αυτό το
κατάστημα, μικρές και μεγάλες, κόκκινες, άσπρες ή πράσινες, έχουν όλες περάσει
από τις δικές μου τις πλάτες. … Δέκα δεκαπέντε εργοστάσια μας δίνουν τα
προϊόντα τους έτοιμα για να γίνει ένα λαμπάκι των δύο κηρίων. … ». Θέμα
συζήτησης, εργασίας: Έλληνες μετανάστες σε ξένες χώρες – με τι ασχολούνταν.
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Γ΄ Γυμνασίου
1. Δουλειά χωρίς ελπίδα, Σάμιουελ Kόλεριτζ (σ. 78). Διαθεματική δραστηριότητα:
«Εξετάστε την έννοια της εργασίας στη φύση (Φυσική, Βιολογία) και στην
κοινωνική ζωή (Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Επαγγελματικός
Προσανατολισμός), με σκοπό να αιτιολογήσετε την αναγκαιότητα ή μη της
εργασίας για τη συνέχιση της ζωής». Θέμα συζήτησης, εργασίας: σημασία της
έννοιας «δουλειά», αναγκαιότητα ή μη της εργασίας στη φύση και στην
κοινωνική ζωή.
2. Στο χαρέμι, Γεώργιος ιζυηνός (σ. 92). Χωρίο κειμένου: «Ότε μ’ εστρατολόγουν
διά το έντιμον των ραπτών επάγγελμα, ουδεμία υπόσχεσίς των ενεποίησεν επί της
παιδικής μου φαντασίας τόσον γοητευτικήν εντύπωσιν, όσον η διαβεβαίωσις ότι
εν Κωνσταντινουπόλει έμελλον να ράπτω τα φορέματα της θυγατρός του
Βασιλέως». Θέμα συζήτησης, εργασίας: το κίνητρο στην εργασία. Επάγγελμα
ράφτης.
3. Η τέχνη του αγιογράφου, Κωνσταντίνος Θεοτόκης (σ. 131). Εργασία 4: «Γιατί
ενδιαφέρεται τόσο πολύ ο πατέρας για το επάγγελμα που θα ασκήσει ο γιος του;
Πώς κρίνετε τη στάση του απέναντι στο παιδί του;». Διαθεματική δραστηριότητα
2: «O αγιογράφος αρνείται να δεχτεί το ενδεχόμενο να μην ακολουθήσει ο γιος
του την πατροπαράδοτη τέχνη τους. Στο μάθημα του Σχολικού Επαγγελματικού
Προσανατολισμού συζητήστε τη στάση του πατέρα και σκεφτείτε τι θα κάνατε
εσείς στη θέση του παιδιού, προσαρμόζοντας τα δεδομένα στη σημερινή εποχή
και στον προβληματισμό της δικής σας οικογένειας». Θέμα συζήτησης, εργασίας:
συνέχιση επαγγελματικής οικογενειακής παράδοσης. Το ταλέντο κληρονομείται,
διδάσκεται;
4. Ποσειδώνας, Φραντς Κάφκα (σ. 195). Διαθεματική δραστηριότητα: «Διαλέξτε
ένα επάγγελμα που θα θέλατε να ασκείτε ή φανταστείτε ότι διευθύνετε μια
μεγάλη επιχείρηση. Ποια προβλήματα πιστεύετε ότι θα αντιμετωπίσετε στη ζωή
(οικογενειακή, κοινωνική) και στην εργασία σας εξαιτίας των επαγγελματικών
σας υποχρεώσεων; Συζητήστε το θέμα στην τάξη στο μάθημα του Σχολικού
Επαγγελματικού Προσανατολισμού». Θέμα συζήτησης, εργασίας: αυξημένες,
χρονικές και άλλες, επαγγελματικές απαιτήσεις.
5. Η τελευταία αρκούδα του Πίνδου, Δημήτρης Χατζής (σ. 229). Διαθεματική
δραστηριότητα 1: «Βρείτε στοιχεία για το ελληνικό μεταναστευτικό ρεύμα στη
διάρκεια του εικοστού αιώνα και εντοπίστε στον παγκόσμιο χάρτη τους τόπους,
στους οποίους κατεξοχήν μετανάστευαν οι Έλληνες. Συγκεντρώστε επίσης
πληροφορίες για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των Ελλήνων στο
εξωτερικό». Θέμα συζήτησης, εργασίας: επαγγελματικές δραστηριότητες
Ελλήνων στο εξωτερικό.
Α΄ Γενικού Λυκείου
1.

Από τη χρεία να οδηγούμαστε εις τα αναγκαία , Δημήτριος Καταρτζής (σ. 142).
Χωρίο κειμένου: « … και να έχουμε οπωσούν είδησ’ απ’ όλες τις μαθήσεις, να
επιμένουμε όμως και να προκόβουμε με θεμέλιο σ’ εκείνην που απαιτεί το
επάγγελμά μας». Θέμα συζήτησης, εργασίας: ενημέρωση για την πρόοδο στις
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επιστήμες, στις τέχνες κ.τ.λ. τις σχετικές με το επάγγελμα, εμβάθυνση στη γνώση
που απαιτείται.
2. Ο Πολυπαθής απόσπασμα , Γρ. Παλαιολόγος (σ. 307). Χωρίο κειμένου: « …
ήρχισα το διδασκαλικόν επάγγελμα με τόσην επιτυχίαν, ώστε μετά τριμηνίαν ο
τεσσαρακοντούτης και πολυγένειος μαθητής μου επροχώρησεν αρκετά και
σπανίως πλέον μετεχειρίζετο τον κομβολογικόν πίνακα … ». Θέμα συζήτησης,
εργασίας: η αποτελεσματικότητα και άλλα κριτήρια επαγγελματικής επιτυχίας.
3. Αθηναϊκοί περίπατοι, Εμμανουήλ Ροΐδης (σ. 340). Χωρίο κειμένου: « … ούτε οι
ζωογδάρται, ούτε οι ταμπάκηδες, ούτε οι σκουπιδοξύστες, ούτε οι βαλσαμωταί
ορνέων … . Δεν εννοώ βεβαίως ότι όλοι οι μετερχόμενοι ακάθαρτα επαγγέλματα
… » κ.ε.. Θέμα συζήτησης, εργασίας: «ακάθαρτα» βαρέα και ανθυγιεινά
επαγγέλματα. Επιπτώσεις (υγεία, ευρωστία, μέσος όρος ζωής) στους ίδιους, στους
άλλους και στο περιβάλλον.
Β΄ Γενικού Λυκείου
1. Πούσι, Νίκος Καββαδίας (σελ. 242). Ερώτηση 2: «Ποιες διαστάσεις από τη ζωή
του ναυτικού μάς δίνει το ποίημα;». Θέμα συζήτησης, εργασίας: επάγγελμα
ναυτικού, άλλα επαγγέλματα που αντιμετωπίζουν αντίξοες συνθήκες και
κινδύνους.
2. Ταξίδι με τον Έσπερο («Αν είμαστε τυχεροί»), Άγγελος Τερζάκης (σελ. 379).
Χωρίο κειμένου: «Το επάγγελμά του (είναι γιατρός), δεν του επιτρέπει να λείπει
στην εξοχή όλο το καλοκαίρι. Μονάχα το φθινόπωρο μένει δεκαπέντε μέρες εδώ
… ». Θέμα συζήτησης, εργασίας: αυξημένες υποχρεώσεις σε ορισμένα
επαγγέλματα.
3. Γιούγκερμαν, Μ. Καραγάτσης (σ. 389). Χωρίο κειμένου: «Ομολογώ πως ο
μισθός είναι ικανοποιητικός, αν και για τις γλώσσες που ξέρω – φιλανδικά,
ρωσικά, γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά, τουρκικά, ουγγρικά...». Θέμα συζήτησης,
εργασίας: συνέντευξη για πρόσληψη, συνάρτηση μισθού και προσόντων.
Γ΄ Γενικού Λυκείου, Γενικής Παιδείας
1. Καντάτα, Τάσος Λειβαδίτης (σ. 40 ). Εισαγωγικό σημείωμα: «Την πρώτη φορά
αφηγήθηκε τη σύλληψη ενός φτωχού ανθρώπου – “επιγραφοποιός το
επάγγελμα”». Θέμα συζήτησης, εργασίας: επάγγελμα επιγραφοποιού,
μονογραφίες επαγγελμάτων.
2. Ο Σιούλας ο ταμπάκος, Δημήτρης Χατζής (σ. 181). Χωρίο κειμένου: «Κανένας
δεν έφυγε απ’ το επάγγελμα και κανένας ξένος δεν έμπαινε – η παράδοση του
σιναφιού, που ’ταν κι από τα παλιότερα της πόλης, λεν οι αρμόδιοι, δεν είχε
αλλάξει ακόμα». Ερώτηση 1: «Να επισημάνετε τα κυριότερα χαρακτηριστικά της
συντεχνίας των ταμπάκων α) ως προς την οργάνωση της οικονομίας τους
(προμήθεια πρώτων υλών – τρόπος παραγωγής των προϊόντων τους – διάθεση
των προϊόντων), β) ως προς την κοινωνική τους οργάνωση, γ) ως προς τα ήθη
τους. Να τεκμηριώσετε τις απαντήσεις σας με στοιχεία που προσφέρει το
διήγημα». Ερώτηση 6: «Πώς νομίζετε ότι θα μπορούσαν ν’ αποφύγουν τον
οικονομικό τους μαρασμό οι ταμπάκοι (και οι παρόμοιες συντεχνίες) στη
σύγχρονη εποχή;». Θέμα συζήτησης, εργασίας: κλειστές συντεχνίες
(χαλκωματάδων, γουναράδων, βυρσοδεψών κ.ά.) και η εξαφάνισή τους.

- 107 -

ου

Πρακτικά του 1 Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου
«Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Πολιτιστικές Δραστηριότητες»

3. Στο δρόμο για το Βούπερταλ, Δημήτρης Νόλλας (σ. 363). Χωρίο κειμένου:
«Αυτός όμως αποδείχτηκε εντελώς ακατάλληλος για το επάγγελμα του πανδοχέα.
Ο Μανόλης ήταν ένας ιδιόρρυθμος άνθρωπος, ένας μονόχνωτος …
αποκλειστικής προσήλωσης στα φλίπερ. … Στα θετικά του τριαντάχρονου πια
Μανόλη έπρεπε να υπολογιστούν η καλή εκμάθηση των γερμανικών και μια
σοβαρή ενασχόληση με τη συλλογή γραμματοσήμων, καρτ ποστάλ και
σπιρτόκουτων. Ήταν το μόνο πράγμα που έκανε με αγάπη και μέθοδο … χωρίς
να νοιάζεται για το πανδοχείο του μπάρμπα του». Θέμα συζήτησης, εργασίας:
μετανάστες και εργασία. Ακαταλληλότητα επαγγελματία.
Προτάσεις για διαθεματικές εργασίες και ομαδοσυνεργατικές δράσεις με θέμα τα
επαγγέλματα
Τα επαγγέλματα προσφέρονται για διαχρονική εξέταση και για διαθεματική προσέγγιση,
με την αξιοποίηση γνώσεων από διάφορα σχολικά μαθήματα (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,
2002· Δ.Ε.Π.Π.Σ. & Α.Π.Σ., 2003). Για παράδειγμα, στην αγιογραφία εμπλέκονται τα
Θρησκευτικά, τα Καλλιτεχνικά, η Λογοτεχνία. Επίσης, οι μαθητές/τριες μελετώντας
αναπαραστάσεις του ταξιδιού από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας αντιλαμβάνονται την
πρόοδο των μεταφορικών μέσων και των συναφών επαγγελμάτων και τις συνακόλουθες
επιδράσεις στην οικονομία και στην κοινωνία. Με αφορμή μια καρέκλα μπορούν να
εντοπισθούν και να εξετασθούν τα εμπλεκόμενα επαγγέλματα παροχής πρώτης ύλης,
κατασκευής, διακόσμησης, διακίνησης, πώλησης, χρήσης και να γίνει κατανοητή η
αλληλεξάρτηση ορισμένων επαγγελμάτων και οι επιπτώσεις από την εξέλιξη ή τη
φθίνουσα πορεία του ενός στο άλλο. Οι μαθητές/τριες αντιλαμβάνονται τη συνάφεια
διαφόρων επαγγελμάτων προβαίνοντας σε κατηγοριοποίησή τους κατά τομείς (υγεία,
εκπαίδευση, περιβάλλον, αθλητισμός κ.τ.λ), ή με κριτήριο κατά πόσο αυτά είναι
δύσκολα, περίεργα, καινοφανή.
Επίσης, η εξέταση επαγγελμάτων στερεοτυπικά θεωρούμενων ως «κατώτερων»
συνεισφέρει στην ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών ως προς τις δυσκολίες και τις
εργασιακές αντιξοότητες άλλων ανθρώπων και στην ανάπτυξη ενσυναίσθησης (Nilsson,
2003). Η ανάδειξη της κοινωνικής και οικονομικής συμβολής αυτών των επαγγελμάτων
συντελεί στην άρση στερεοτυπικών αντιλήψεων και ρατσιστικών θεωρήσεών τους.
Προκειμένου να γίνουν συγκρίσεις παλαιότερων και σύγχρονων μορφών ζωής και
να αποκρυπτογραφηθούν κώδικες συμπεριφοράς, βιώματα και εμπειρίες που τείνουν να
εκλείψουν από τη σύγχρονη ζωή, θέμα ερευνητικής εργασίας αποτελούν και α) τα παλιά
επαγγέλματα που επιβιώνουν: π.χ. πραματευτής/πλανώδιος πωλητής, ομπρελάς,
τενεκετζής, καλαθοποιός, β) τα επαγγέλματα που χάθηκαν: αλμπάνης, ακονιστής,
γανωματής, παγοπώλης, σαμαράς, αβδελλάς, ντελάλης, γ) εκείνα που αντικαταστάθηκαν
ή εξελίχθηκαν: π.χ. δραγάτης/αγροφύλακας, αγωγιάτης ("πρόδρομος" των
αυτοκινητιστών), αμαξάς, βαρελάς, εφημεριδοπώλης, γ) τα παραδοσιακά επαγγέλματα:
π.χ. υφάντρα.
Οι μαθητές/τριες εργαζόμενοι ομαδικά και διερευνώντας έντυπες και διαδικτυακές
πηγές μπορούν να δημιουργήσουν συλλογές με απεικονίσεις επαγγελμάτων σε εικαστικά
έργα, με επαγγέλματα που αποτέλεσαν κεντρικό θέμα κινηματογραφικών ταινιών ή
επαγγέλματα γυναικών στις ελληνικές και ξένες ταινίες, συλλογές με αναφορές
επαγγελμάτων σε ποιήματα και τραγούδια, να ακούσουν τραγούδια για παλιά και
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παραδοσιακά επαγγέλματα (Μπάρμπα Γιάννης κανατάς, Πέτρος Επιτροπάκης - Ο
παγοπώλης της Ερμού, Θοδωρής Γκόνης κ.ά.).
Επιπλέον, η δημιουργία ή/και συλλογή παροιμιών (π.χ. Παπουτσής ξυπόλητος και
ράφτης μπαλωμένος), σταυρολέξων και αινιγμάτων σχετικών με παλιά και νέα
επαγγέλματα θα βοηθήσει στη γνωριμία με τα επαγγέλματα αυτά.
Μπορούν, ακόμη, να αξιοποιηθούν διάφορες πρακτικές που αναπτύσσουν τη
φαντασία και την ευρηματικότητα, όπως η δημιουργία πινάκων, αφίσας, ζωγραφική
απεικόνιση, κολλάζ, σύνθεση τραγουδιών, δημιουργική γραφή, θεατρικό παιχνίδι,
ψηφιακές πολυτροπικές παρουσιάσεις, εκθέσεις φωτογραφίας και άλλων προϊόντων της
εργασίας των παιδιών και παρουσίασή τους σε εκδήλωση του σχολείου. Στο πλαίσιο της
Φιλαναγνωσίας είναι δυνατόν να δημιουργηθεί Λέσχη Ανάγνωσης για τη μελέτη βιβλίων
σχετικών με παλιά και νέα επαγγέλματα (Αποστολίδου κ.ά., 2004).
Συμπεράσματα
Τα λογοτεχνικά κείμενα διαμορφώνουν ευνοϊκό πλαίσιο για να αντιληφθούν οι
μαθητές/τριες ότι η λογοτεχνία αποτελεί ένα προνομιακό μέσο για την αναπαράσταση
της κοινωνικής πραγματικότητας. Επίσης, συνιστούν δίαυλο για να κατανοήσουν το
χαρακτήρα της ελληνικής πολιτισμικής ταυτότητας και να συνειδητοποιήσουν ότι το
λογοτεχνικό κείμενο δεν είναι μόνο φορέας αισθητικής αξίας αλλά και ντοκουμέντο
ανθρωπολογικής, εθνογραφικής ή λαογραφικής σημασίας.
Η διερεύνηση των σχολικών εγχειριδίων Λογοτεχνίας της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης έδειξε ότι σε όλα τα εγχειρίδια υπάρχουν αναφορές στα κείμενα, οι οποίες
μπορούν να αξιοποιηθούν ως βάση εκπαιδευτικών δράσεων που σχετίζονται με τον
επαγγελματικό προσανατολισμό και τη συμβουλευτική. Οι εκπαιδευτικοί, με τη βοήθεια
του υλικού που εντοπίσθηκε, ορμώμενοι από λέξεις ή φράσεις των κειμένων μπορούν να
οργανώσουν σχετικές συζητήσεις, που θα αποτελέσουν το πλαίσιο ενός γόνιμου
προβληματισμού αναφορικά με τα επαγγέλματα. Η προσέγγιση των κειμένων με την
οπτική της αγωγής σταδιοδρομίας και οι προτάσεις παρέμβασης εφαρμόζονται όποτε,
βεβαίως, οι συνθήκες και οι στόχοι διδασκαλίας το επιτρέπουν.
Οι μαθητές/τριες, εξετάζοντας σε βάθος με διερευνητικές διαδικασίες και
παρουσιάζοντας τα επιμέρους επαγγέλματα με γραπτό, προφορικό, ψηφιακό, εικαστικό
τρόπο ή δραματοποίηση, αναπτύσσουν αυτενέργεια, πρωτοβουλία, δημιουργικότητα,
αποκτούν γνώσεις υποστηρικτικές για τις επιλογές της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής
σταδιοδρομίας τους και καλλιεργούν, παράλληλα, δεξιότητες κλασικού, κριτικού,
οπτικοακουστικού, θεατρικού και ψηφιακού γραμματισμού. Η εκπόνηση των ομαδικών
συμμετοχικών δραστηριοτήτων συνεισφέρει στην κοινωνικοποίηση των μαθητών/τριών
καλλιεργώντας το πνεύμα και τις δεξιότητες της συνεργασίας και επικοινωνίας και
βοηθώντας τους να μαθαίνουν να αποδέχονται το διαφορετικό, να διαπραγματεύονται
και να επιλύουν προβλήματα (Ματσαγγούρας, 2000).
Ακόμη, οι μαθητές/τριες, έρχονται σε επαφή με τα διλήμματα, τις συνθήκες
εργασίας, τις επαγγελματικές δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα
λογοτεχνικά πρόσωπα, αντιλαμβάνονται ηθικές και κοινωνικές παραμέτρους των
επαγγελμάτων για τα οποία γίνεται αναφορά στα κείμενα και, αναπτύσσοντας κριτική
σκέψη και ενσυναίσθηση, συνειδητοποιούν και τροποποιούν ενδεχόμενες προβληματικές
στάσεις και συμπεριφορές τους απέναντι σε συμμαθητές/τριες με οικογενειακόεπαγγελματικό καθεστώς που θεωρούσαν υποτιμητικό (π.χ. χειρωνακτική εργασία), ενώ,
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αν το καθεστώς αυτό αφορά τους ίδιους και το δικό τους περιβάλλον, ενισχύουν την
αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθησή τους. Συνακόλουθα ενδυναμώνεται το αξιακό σύστημα
των μαθητών/τριών και βελτιώνεται το σχολικό παιδαγωγικό κλίμα και, γενικότερα, η
στάση τους ως προς το κοινωνικό σύνολο.
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Η ΤΕΧΝΗ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ:
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΠΟΥ ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ
Το παρόν διδακτικό σενάριο αποτελεί μια καινοτόμο πρόταση διδασκαλίας, βασισμένη
στη διερευνητική μάθηση που προσεγγίζει τα Μαθηματικά μέσω της τέχνης και
συγκεκριμένα της ζωγραφικής. Το διδακτικό αντικείμενο, που παραδοσιακά δυσκολεύει
τους μαθητές, προσεγγίζεται από μια οπτική που προσελκύει και διεγείρει το ενδιαφέρον
τους. Οι μαθητές αντιλαμβάνονται ότι οι μαθηματικές θεωρίες και τα προβλήματα δεν
σχετίζονται αποκλειστικά με το μυαλό, αλλά επιδρούν στις ευαισθησίες και τα
συναισθήματα του ανθρώπου. Κατανοούν ότι ο νέος τρόπος σκέψης που διδάχθηκαν
εφαρμόζεται ακόμη και σε προβλήματα της καθημερινής ζωής. Έτσι βελτιώνεται η
αυτοπεποίθηση και η αυτοεικόνα ιδιαίτερα των μαθητών με μαθησιακές ιδιαιτερότητες,
για τους οποίους η συγκεκριμένη πρόταση ενδείκνυται για την προσέγγιση των θετικών
επιστημών.
Λέξεις-κλειδιά: Διδασκαλία Μαθηματικών, τέχνη και Μαθηματικά, Διερευνητική
μάθηση, Πυθαγόρειο θεώρημα, Ακολουθία Fibonacci.
ART MEETS MATHEMATICS:
A TEACHING SCENARIO THAT COMBINES TEACHING OF
MATHEMATICS WITH ART
This teaching scenario is an innovative teaching proposal, based on inquiry learning that
approaches Mathematics through art and painting in particular. The teaching subject,
which traditionally troubles students, is approached from a perspective that attracts and
stimulates their interest. Students perceive that mathematical theories and problems are
not exclusively related to the mind, but also affect human sensitivities and feelings. They
understand that the new way of thinking that has been taught applies even to problems of
everyday life. This improves self-confidence and self-image especially for students with
learning specificities, for whom this proposal is appropriate for the approach of science.
Key words: Teaching Mathematics, Art and Mathematics, Inquiry-based learning,
Pythagorean theorem, Fibonacci Sequence.
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Εισαγωγή
Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο έχει ως σκοπό να παρουσιάσει στους μαθητές
έννοιες και αξιώματα των Mαθηματικών, ακολουθώντας μια μαθητοκεντρική
προσέγγιση που θα ενεργοποιήσει τους μαθητές να αναλάβουν πρωτοβουλίες οι ίδιοι,
έχοντας από το δάσκαλο την απαραίτητη καθοδήγηση γι’αυτό.
Αρωγοί στην προσπάθεια αυτή του δασκάλου είναι οι νέες διδακτικές τεχνικές,
όπως η διερευνητική μάθηση, η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και οι τεχνολογίες
πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ). Γενικότερα, οι αναπαραστασιακές εφαρμογές με
απτές κατασκευές και εικόνες μέσω του υπολογιστή θα κάνουν το μαθησιακό
αντικείμενο πιο προσιτό και ευχάριστο στους μαθητές, ιδιαίτερα σε όσους παρουσιάζουν
μαθησιακές δυσκολίες. Η μετάβαση από την παραδοσιακή δασκαλοκεντρική διδασκαλία
στη διδασκαλία μέσω της διερευνητικής μάθησης, όπου απαιτείται η δημιουργική
απασχόληση των μαθητών προκειμένου να επιλύσουν προβλήματα, πραγματοποιείται με
το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο που αφορά τη διδασκαλία της διδακτικής ενότητας
του Πυθαγορείου θεωρήματος και της ακολουθίας Fibonacci σε μαθητές Β΄ Γυμνασίου.
Φάσεις και δραστηριότητες του σεναρίου
Οι μαθητές καλούνται να «ανακαλύψουν» το Πυθαγόρειο θεώρημα, καθώς παρατηρούν
και επεξεργάζονται τον πίνακα «Fibonacci meets Pythagoras» του Eugen Jost. Με τη
μέθοδο του καταιγισμού ιδεών, οι μαθητές διατυπώνουν τις σκέψεις τους σχετικά με τον
πίνακα, ενώ ο εκπαιδευτικός καθοδηγεί στον ελάχιστο βαθμό που απαιτείται, ώστε να
μην παρεκκλίνουν από το θέμα. Αφού επιβεβαιωθεί η σχέση μεταξύ των γεωμετρικών
σχημάτων και μεταξύ των αριθμών, ο εκπαιδευτικός προτείνει στους μαθητές
ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες διαβαθμισμένης δυσκολίας, με χρήση τόσο
σχημάτων από διάφορα υλικά, που έχει ήδη προετοιμάσει κατάλληλα, όσο και της
πολυμεσικής εφαρμογής GeoGebra (Κεραμυδάς, 2011· Τζέτζιας, 2015). Με αυτές οι
μαθητές μπορούν, ξεκινώντας από την απλή κατανόηση των μαθηματικών εννοιών και
σχέσεων, να εμβαθύνουν σ’αυτές, καταλήγοντας στην προσπάθεια εφαρμογής τους στην
καθημερινή ζωή. Με τη χρήση των ΤΠΕ, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να
πειραματιστούν και να αξιοποιήσουν τα λάθη τους, ενώ δεν ασχολούνται τόσο με το
υπολογιστικό μέρος του διδακτικού αντικειμένου, αλλά με την οικοδόμηση της νέας
γνώσης, απαλλαγμένοι από το φόβο της αποτυχίας. Έτσι αναπτύσσουν μηχανισμούς
διερευνητικής μάθησης, μεταγνωστικών και οργανωτικών ικανοτήτων.
Η αξιολόγηση που θα ακολουθήσει αφορά τόσο το βαθμό στον οποίο οι μαθητές
έχουν κατακτήσει τη διδαχθείσα ύλη, όσο και τη διδακτική διαδικασία γενικότερα, με
αντίστοιχα ανώνυμα ερωτηματολόγια. Αυτό θα επιτρέψει στον εκπαιδευτικό να εξαγάγει
ασφαλή συμπεράσματα για περαιτέρω βελτίωση των διδακτικών του μεθόδων και
τεχνικών.
Στην ανακεφαλαίωση-σύνοψη της διδακτικής ενότητας είναι σκόπιμο να
χρησιμοποιηθεί και πάλι ο πίνακας του Jost. Οι μαθητές θα συνειδητοποιήσουν μ’αυτόν
τον τρόπο την αλλαγή που έχουν επιτύχει στον τρόπο σκέψης και επίλυσης
προβλημάτων.
Οι στάσεις, οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αναμένεται να αναπτύξουν οι μαθητές
μετά το τέλος της διδασκαλίας σχετίζονται αφ’ενός με την αλλαγή της στάσης τους
απέναντι στα Μαθηματικά και στον τρόπο προσέγγισής τους, μιας που παραδοσιακά
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θεωρείται «δύσκολο» και «βαρετό» αντικείμενο και αφ’ετέρου με την αξιοποίηση της
νέας γνώσης, αλλά και του τρόπου με τον οποίο την προσέγγισαν σε πραγματικά
προβλήματα και καταστάσεις («μαθηματικοποίηση» της πραγματικής ζωής, βλ.
Αθανασίου, 2015). Η σύνδεση της Τέχνης με τα Μαθηματικά και αντίστροφα είναι
ουσιώδης, καθώς οι μαθητές αντιλαμβάνονται τα διδακτικά αντικείμενα, αλλά και τον
κόσμο γενικότερα ως ολότητα και όχι σύνολο αποκομμένων και ξεχωριστών πεδίων
δράσης.
Κατά συνέπεια, από τη συγκεκριμένη διδακτική πρακτική θα προκύψουν και άλλα
προσδοκώμενα οφέλη, όπως είναι η καλλιέργεια της αισθητικής εμπειρίας των μαθητών
παράλληλα με την καλλιέργεια του επιστημονικού πνεύματος (Κωσταλίδου, 2014) και η
ανάδειξη των διαφορετικών οπτικών, των κοινών πεδίων και των δημιουργικών
αλληλεπιδράσεων, οι οποίες στην ιστορική τους διαδρομή συνέβαλαν στην ανάπτυξη
μαθηματικών θεωριών, αλλά και στη δημιουργία καλλιτεχνικών ρευμάτων (Χασάπης,
2011). Μ’αυτόν τον τρόπο θα γίνει εφικτός ο εμπλουτισμός του περιεχομένου του
αναλυτικού προγράμματος ή/και των διδακτικών πρακτικών στο σχολείο. Παράλληλα,
μέσω της εξοικείωσης των μαθητών με τη χρήση κατάλληλων ψηφιακών εργαλείων
δυναμικού χειρισμού αντικειμένων (π.χ. GeoGebra), που ιδιαίτερα στις μέρες μας
αποτελεί επιτακτική ανάγκη, οι μαθητές θα αναπτύξουν δεξιότητες και θα εξαγάγουν
συμπεράσματα με επαγωγικό και παραγωγικό τρόπο (Τουμάσης & Αρβανίτης, 2002).
Επίλογος
Καθώς οι παραδοσιακές διδακτικές πρακτικές δεν μπορούν πλέον να καλύψουν τις
σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες του συνόλου των μαθητών, θα ήταν σκόπιμη η χρήση
των κατάλληλων εργαλείων λογισμικού που να υποστηρίζουν τη διαφοροποιημένη
διδασκαλία σε όσο το δυνατόν περισσότερες διδακτικές ενότητες και διδακτικά
αντικείμενα, με στόχο τη μεγιστοποίηση των μαθησιακών ευκαιριών για κάθε μαθητή.
Τέλος ιδιαίτερα εποικοδομητική θα ήταν η επέκταση της χρήσης ανάλογων διδακτικών
σεναρίων σε άλλα διδακτικά αντικείμενα, όπως στα Καλλιτεχνικά, στη Φυσική, στη
Χημεία και στα φιλολογικά μαθήματα, προκειμένου να αναδειχθεί η αναγκαιότητα και η
παιδαγωγική αξία της διαθεματικότητας-διεπιστημονικότητας (Στασινάκης, 2016).
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Σοφία Γαγιάτσου*
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΣΤΗΝ
ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Στην παρούσα εργασία αναλύεται ο σχεδιασμός ενός σεναρίου διδασκαλίας για το
γνωστικό αντικείμενο των Νέων Ελληνικών. Προσεγγίζεται διαθεματικά με την
αξιοποίηση και υποστήριξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας η
έννοια και οι μορφές της αγάπης, με στόχο τη σύνδεση του θέματος με τον πολιτισμό
μας. Μελετώντας ποιήματα και τραγούδια οι μαθητές ανατρέχουν στην πολιτιστική μας
κληρονομιά και αναζητούν ανά τους αιώνες τη σημασία και τους τρόπους έκφρασης της
υπέρτατης αξίας της αγάπης. Συμπεραίνουμε ότι η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης
θα μπορούσε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ενεργό μάθηση, κυρίως όταν
συνδέεται με τον πολιτισμό και την εξωσχολική πραγματικότητα των εφήβων.
Λέξεις-κλειδιά: Αγάπη, ποίηση, τραγούδι, Νέα Ελληνικά.
INTERDISCIPLINARY APPROACH TO THE SUBJECT OF MODERN GREEK:
TEACHING SCENARIO ON THE LOVE IN POETRY AND SINGΙNG
In this project we analyze the planning of a teaching scenario for the subject of Modern
Greek. With the use and support of Information and Communication Technology, we
approach the concept and the forms of love, in an interdisciplinary way, aiming at
connecting the subject to our culture. By studying poems and songs, the students refer to
our cultural heritage and seek the meaning and the ways of expression of the supreme
value of love for centuries. We conclude that the interdisciplinary approach to knowledge
could create the prerequisites for active learning, mainly when connected to the culture
and the out-of-school reality of teenagers.
Key words: Love, poetry, song, Modern Greek.
Εισαγωγή
Το διδακτικό σενάριο που παρουσιάζεται αναφέρεται στο γνωστικό αντικείμενο των
Νέων Ελληνικών και συγκεκριμένα στην 1η Ενότητα, με τίτλο «Βιώματα, εμπειρίες,
ενδιαφέροντα των εφήβων - θεματικός άξονας: έρωτας, αγάπη, φιλία» (Αγγελάκος κ.ά.,
2018). Απευθύνεται στην Α΄ τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου και η χρονική διάρκεια
που απαιτείται για την υλοποίησή του είναι τέσσερις διδακτικές ώρες.
Διδακτικοί στόχοι
Οι μαθητές αναμένεται να προσεγγίσουν την έννοια και τις μορφές της αγάπης μέσα από
την ποίηση και το τραγούδι, να αντιληφθούν και να ερμηνεύσουν το συναίσθημα της
* Η Σ.Γ. είναι Φιλόλογος, εκπαιδευτικός Δ.Ε. και Υποψήφια Διδάκτωρ του ΕΚΠΑ. Επικοινωνία:
sgagiats@gmail.com
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αγάπης σε σχέση με την αποκωδικοποίηση της συμπεριφοράς των προσώπων, να
ασκηθούν στη συνεργατικότητα, να ασκηθούν στη χρήση του προφορικού λόγου
ανάλογα με την επικοινωνιακή περίσταση συγκεκριμένα να εξοικειωθούν με την
παρουσίαση των αποτελεσμάτων της εργασίας τους στην ολομέλεια της τάξης και να
χειρίζονται και να αποκωδικοποιούν τα πολυτροπικά κείμενα που τους περιβάλλουν,
αφού η πολυτροπικότητα οδηγεί στην πρόσληψη και στην απόλαυση του αναγνώστη
(Χοντολίδου, 1999).
Συνοπτική περιγραφή
Το μάθημα γίνεται στο εργαστήριο Πληροφορικής με τη χρήση ενός υπολογιστή για τον
εκπαιδευτικό και ενός υπολογιστή για κάθε ομάδα μαθητών. Ο εκπαιδευτικός αρχικά
ζητάει από τους μαθητές να ακούσουν το τραγούδι «Θαλασσινό» του Καζούλη. Στη
συνέχεια, αφού οι μαθητές ύστερα από σύντομη συζήτηση αντιλαμβάνονται ότι το
μάθημα έχει σχέση με την αγάπη, χωρίζονται σε τρεις ομάδες των τεσσάρων ατόμων και
με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού επιλέγουν ποιήματα και τραγούδια. Σε κάθε
ομάδα δίνεται ένα φύλλο εργασίας, το οποίο πρέπει να συμπληρώσουν. Ορίζεται ένας
από τους μαθητές κάθε ομάδας ως εκπρόσωπος που θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα
στην ολομέλεια της τάξης.
Φύλλα εργασίας
Οι μαθητές εργάζονται σε φύλλα εργασίας στο συνεργατικό περιβάλλον του Google docs
και μάλιστα σε αρχεία προσβάσιμα τόσο από τον εκπαιδευτικό, που έχει τον έλεγχο στη
διαδικασία υλοποίησης, όσο και από τους μαθητές των άλλων ομάδων, ώστε να υπάρχει
κυκλοφορία της πληροφορίας κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της δραστηριότητας.
Η αναζήτηση στο διαδίκτυο είναι καθοδηγούμενη, ώστε οι μαθητές στα φύλλα
εργασίας πατώντας το σύνδεσμο να βλέπουν αμέσως τους πόρους που έχουν επιλεγεί. Τα
βίντεο με τα τραγούδια περιλαμβάνουν και τους στίχους, ώστε να μπορέσουν να
εργαστούν χωρίς άλλη αναζήτηση. Τέλος, δίνεται έμφαση στη νέα κειμενικότητα,
δηλαδή στη δημιουργία κειμένων που σχετίζονται με το διαδίκτυο και με τον υπολογιστή
ως μέσο επικοινωνίας (Κουτσογιάννης, 2014).
1ο φύλλο εργασίας
Πατώντας το σύνδεσμο https://www.youtube.com/watch?v=iNmQnZE_jp8 θα ακούσετε
και θα διαβάσετε απόσπασμα από το έμμετρο μυθιστόρημα του Β. Κορνάρου
«Ερωτόκριτος». Να απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήματα:
 Ποια είναι τα κύρια πρόσωπα της αγάπης;
 Δώστε ένα χαρακτηριστικό σχήμα λόγου που αποδίδει την ένταση της αγάπης.
 Ποιες οι συνέπειές της;
Πατώντας το σύνδεσμο https://www.youtube.com/watch?v=6ZFhhYVJrm4 θα ακούσετε
και θα διαβάσετε τους στίχους του τραγουδιού «Να την προσέχεις» των Anima. Να
απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήματα:
 Ποιο είναι το κυρίαρχο συναίσθημα στο τραγούδι και πώς εκφράζεται;
 Ο λυρισμός στο τραγούδι εκφράζεται περισσότερο με τους στίχους ή παίζει ρόλο
και η μουσική επένδυση του τραγουδιού;
 Έχετε νιώσει αντίστοιχα συναισθήματα;
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2ο φύλλο εργασίας
Πατώντας το σύνδεσμο https://www.youtube.com/watch?v=hfNaH5kr3tc θα ακούσετε
και θα διαβάσετε τους στίχους του μελοποιημένου ποιήματος «Δεν τραγουδώ παρά γιατί
μ’ αγάπησες» της Μαρίας Πολυδούρη. Να απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήματα:
 Σε ποιο πρόσωπο αναφέρονται οι στίχοι;
 Σημειώστε τις λέξεις που δηλώνουν το συναίσθημα της αγάπης.
 Ποιος στίχος επαναλαμβάνεται; Τι μπορεί να εκφράζει;
Πατώντας το σύνδεσμο:
http://www.greeklyrics.gr/stixoi?view=single&tpl_view=lyric&id=453
θα ακούσετε και θα διαβάσετε τους στίχους του τραγουδιού «Έμεινα εδώ» του Ρόκου.
Να απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήματα:
 Ποια συναισθηματική κατάσταση περιγράφεται στο τραγούδι;
 Ποια είναι η γνώμη σας για την αντίδραση του ήρωα του τραγουδιού;
3ο φύλλο εργασίας
Πατώντας το σύνδεσμο: http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYMA115/461/3016,16982/ θα διαβάσετε το προοίμιο της Οδύσσειας. Να απαντήσετε στα
ακόλουθα ερωτήματα:
 Σε ποιο πρόσωπο αναφέρονται οι στίχοι;
 Σημειώστε λέξεις ή φράσεις που δηλώνουν το συναίσθημα της αγάπης.
 Σε ποιους απευθύνεται η αγάπη;
 Πώς το συναίσθημα επηρέασε τις πράξεις του ήρωα;
Πατώντας το σύνδεσμο https://www.youtube.com/watch?v=dPrMP7i23r4 θα ακούσετε
και θα διαβάσετε τους στίχους του τραγουδιού «Το Φιλαράκι». Να απαντήσετε στα
ακόλουθα ερωτήματα:
 Με ποιο τρόπο εκφράζεται η μοναξιά και πού οδηγεί;
 Ποια είναι η κοινή αναφορά με το προοίμιο της Οδύσσειας;
 Ποια είναι η αξία της φιλίας για εσάς;
Συνθετική δραστηριότητα
Συνεργατική παρουσίαση που θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που έχουν επεξεργαστεί
οι μαθητές. Ο εκπρόσωπος της κάθε ομάδας παρουσιάζει τα στοιχεία που
επεξεργάστηκαν και θέτει ερωτήματα στα μέλη των άλλων ομάδων που έχουν σχέση με
τις συγκεκριμένες μορφές της αγάπης, που εκφράστηκαν από τα τραγούδια και ποιήματα
που άκουσαν καθώς και με θέματα αγάπης που απασχολούν τους εφήβους.
Παραγωγή λόγου για το σπίτι
Με αφορμή τη συζήτηση στην αίθουσα, να συντάξετε ένα πολυτροπικό ερωτηματολόγιο
με τις φόρμες της Google, με τη μορφή λευκώματος που θα απαντηθεί από τους
υπόλοιπους μαθητές του σχολείου σας. Οι ερωτήσεις να έχουν σχέση με την έννοια της
αγάπης, τις μορφές της, τους τρόπους έκφρασής της, τα εμπόδια, την αξία της.
Αξιοποιείστε τις δυνατότητες του Google forms, για να διαμορφώσετε το
ερωτηματολόγιό σας: πρότυπο θέματος, χρώμα από την παλέτα, τύπο γραμματοσειράς,
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χρονικό όριο για την αποδοχή απαντήσεων (δεκαπέντε ημέρες), ενημέρωση για υποβολή
απαντήσεων σε πραγματικό χρόνο, αποτελέσματα της έρευνας σε γραφήματα.
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Παναγιώτης Γαλάνης*
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΣΤΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΣΤΟΧΕΥΣΗ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η παρούσα αποπειράται να αποτελέσει μια ελλείπουσα συμβολή στη διδασκαλία του
αντικειμένου της Φιλοσοφίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, θέτοντας τους βασικούς
λόγους που επιβάλλουν τη διεπιστημονική έποψή της και προβαίνοντας σε εξέταση των
στόχων αυτής της προσέγγισης στο ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών. Επιπρόσθετα,
προτείνει ενδεικτικά ορισμένα θέματα που άπτονται πλειόνων μαθημάτων του σχολείου,
λ.χ. της Πολιτικής Παιδείας, και τα οποία αποτελούν έξοχα παραδείγματα της εδώ
υποστηριζόμενης διεπιστημονικής προσέγγισης, αφού παρατίθενται τρόποι ώστε το
διδακτικό αντικείμενο (με έμφαση στην Πολιτική Φιλοσοφία) να καταστεί
επιστημολογικά ορθό, αλλά και ενδιαφέρον από τους μαθητές, τους αυριανούς δηλ.
ώριμους και ευσυνείδητους πολίτες.
Λέξεις-κλειδιά: Φιλοσοφία, Δίκαιο, Διεπιστημονικότητα, Θεωρίες μάθησης.
AN INTERDISCIPLINARY APPROACH TO PHILOSOPHY IN SECONDARY
EDUCATION, ESPECIALLY IN POLITICAL PHILOSOPHY:
GOALS AND TEACHING PROPOSALS
This study attempts to constitute a missing contribution to the teaching of the subject of
Philosophy in Secondary Education, by setting out the main reasons for the
interdisciplinary view of Philosophy and by examining the goals it has set in the current
Curriculum. In addition, it suggests indicatively some issues related to multiple school
lessons (e.g. Political Education) which make excellent examples of the interdisciplinary
approach that is proposed in here, since there are certain ways to make the current lesson
(and especially Political Philosophy) epistemologically correct but also interesting for the
students, the future mature and conscientious citizens.
Key words: Philosophy, Law, Interdisciplinary Approach, Learning Theories.
Εισαγωγή
Στο ισχύον εκπαιδευτικό σύστημα, η κατάστρωση ενός επιτυχημένου μαθήματος μαζί με
την επίτευξη των τεθέντων εκπαιδευτικών στόχων και της μάθησης οφείλουν να
αποτελούν αντικείμενο επιστημονικής διερεύνησης, μια διαδικασία που ο εκπαιδευτικός
του 21ου αι., ενάντια σε όλες τις προκλήσεις και τη συνακόλουθη υποβάθμιση του
επαγγέλματός του, οφείλει να ακολουθεί απαρασάλευτα. Αυτή η προεξαγγελτική
παρατήρηση μεταφέρεται mutatis mutandis και στο αντικείμενο της Φιλοσοφίας στη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Το αναντίλεκτο πάντως είναι πως ένας αποτελεσματικός
* Ο Π.Γ. είναι νομικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ Τομέα Δημοσίου Δικαίου Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ και
φοιτητής Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ. Επικοινωνία: Αθήνα, 6976481759, panagiotisgln@gmail.com
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τρόπος διδασκαλίας είναι η διεπιστημονική προσέγγιση της ύλης, που είναι και το εδώ
ενδιαφέρον πεδίο, ειδικά εν σχέσει με την Πολιτική Επιστήμη και το Δίκαιο στο Λύκειο
(Brown, 1975).
Ποια, όμως, αναγκαιότητα εξυπηρετεί η διεπιστημονική θέαση του μαθήματος
αυτού από πλευράς Φιλοσοφίας αμιγώς; Καταρχάς, έκδηλη είναι η απαράμιλλη αξία της
Φιλοσοφίας διαχρονικά, εικόνα που δυστυχώς de facto στην ελληνική τουλάχιστον
εκπαιδευτική πραγματικότητα φαλκιδεύεται. Η Φιλοσοφία ως αντικείμενο σήμερα
πολλάκις έχει κατακριθεί και χαρακτηριστεί «μάταιη απασχόληση», «περιττή
πολυτέλεια», οι σπουδές της τείνουν να έχουν υποβαθμιστεί, παρεξηγηθεί και
απλουστευθεί και, ενώ παρατηρείται μία αξιόλογη διεύρυνση των φιλοσοφικών σχολών,
οι απόφοιτοι αλλά ακόμη και οι φοιτητές δεν κατανοούν πάντοτε πλήρως τον
λειτουργικό ρόλο της ιδιόμορφης αυτής επιστήμης που επέλεξαν να σπουδάζουν
(Lefranc, 1984). Και τούτο διότι η Φιλοσοφία δοκιμάζεται στον εκπαιδευτικό και
κοινωνικό βίο και είτε αντιμετωπίζεται ως «θεωρητική απασχόληση» είτε «ηττάται» σε
άμεση αντιπαράθεση με την επιστήμη (και ιδίως τις φυσικές επιστήμες) χωρίς να γίνεται
κατανοητό πλήρως ότι επιστήμη και φιλοσοφία, εκτός του ότι μοιράζονται κοινή απαρχή,
φέρουν σήμερα διαφορετική στόχευση, αποτελώντας τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος
και τελώντας σε διαλεκτική διαπλοκή και στενή συνεργασία. Είναι, παράλληλα,
αναντίλεκτο ότι οι μείζονες φιλοσοφικές αλήθειες τελικώς δε δύνανται να αποδίδονται
συνοπτικά στα σχολικά εγχειρίδια, αλλά είναι το απαύγασμα εκείνο της καθημερινής,
απτής και άμεσης εμπειρίας που ο κάθε άνθρωπος (μαθητής, φοιτητής, καθηγητής)
λαμβάνει, απλώς ερχόμενος σε επικοινωνία με το κοινωνικό σύνολο είτε έμμεσης
μαρτυρίας που μαθαίνεται στο πλαίσιο των κοινωνικών συναναστροφών (Boden, 1990).
Όταν λ.χ. τίθεται ως αίτημα η αναζήτηση της αλήθειας, πρέπει πρωτίστως να διερευνηθεί
το νόημα της λέξης «αλήθεια» (Sober, 2005). Αυτή η παρατήρηση αποτελεί και το πρώτο
λιθαράκι στην κατασκευή του οικοδομήματος του αξιακού συστήματός μας που αποτελεί
συλλήβδην το σύνολο εκείνο των παραδοχών, προτύπων, αξιών και εν γένει της
κοσμοθεωρίας που καθορίζουν τη στάση, τη συμπεριφορά και τη σκέψη των κοινωνών.
Αν επανεξετάσουμε το σύστημα αυτό της φιλοσοφικής «αλήθειας» θα καταλάβουμε,
λοιπόν, πόσο χρήσιμη μπορεί να αποβεί η φιλοσοφία στην κάλυψη των υπαρχόντων
κενών και δεν μπορούν να καλυφθούν άλλως, παρά με τη συστηματική, κοπιώδη και
επίμοχθη ενασχόληση με τις πνευματικές «περιπέτειες», τις οποίες αυτή «αφηγείται».
Αυτές μπορούν να λάβουν πολλές μορφές: από τη φιλόδοξη αμφισβήτηση των ειδήσεων
από τις οποίες κατακλυζόμαστε καθημερινά ως την εναγώνια και παθιασμένη αποστροφή
των βεβαιοτήτων με την απάρνηση εφαρμογής ετοίμων λύσεων στην καθημερινότητα.
Έτσι μόνο ο υλιστής και «ρεαλιστής» άνθρωπος μπορεί να μεταβληθεί, διότι ο ρεαλισμός
του δεν προϋποθέτει την προσγείωση στην πραγματικότητα, αλλά τη δημιουργική της
προσπέλαση με κριτικό μάτι και βαθυστόχαστη σκέψη, κάτι που συνιστά και
εκπαιδευτικό ιδεώδες. Η πληθώρα των παραστάσεων που παρέχει η φιλοσοφική έρευνα
στον μαθητή, εκτός από αναντικατάστατη για τον ίδιο, είναι και εξαιρετικά
ενδιαφέρουσα (Rychen & Salganik, 2003).
Δοθέντων των ως άνω, η παρούσα μελέτη υπάγει ακέραιο το αντικείμενο της
Φιλοσοφίας στο επίμοχθο έργο της διδασκαλίας της στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Ωστόσο, διαφοροποιείται από τις συναφείς μελέτες ή από τα εγχειρίδια που προορίζονται
για τους καθηγητές Φιλοσοφίας. Και τούτο διότι, διεισδύοντας στον μυχό της
φιλοσοφικής σκέψης, δεν την εξετάζει αυτοτελώς, αλλά σε αλληλεπίδραση με τις άλλες
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επιστήμες, που καθίστανται προσπελάσιμες στον μαθητή μέσα από το Πρόγραμμα
Σπουδών, τουλάχιστον όπως σήμερα ισχύει. Επίσης, αναφέρεται ειδικότερα στο
αντικείμενο της Πολιτικής Φιλοσοφίας, ψήγματα της οποίας ευρίσκονται στα σχολικά
εγχειρίδια πλειόνων μαθημάτων.
Τα εργαλεία μιας διεπιστημονικής προσέγγισης της Φιλοσοφίας
Η επισήμανση της αναγκαιότητας διεπιστημονικότητας της Φιλοσοφίας δε συνεπάγεται
την per se κάλυψη του δημιουργούμενου κενού τόσο στη βιβλιογραφία, όσο και στην
εκπαιδευτική πράξη. Οδηγό της παρούσης μελέτης αποτελεί δυνητικά και το βιβλίο του
καθηγητή για το μάθημα «Αρχές Φιλοσοφίας» των Βιρβιδάκη κά. (2007). Μεταξύ
άλλων, γίνεται δεκτό πως η βιβλιογραφική παραμέληση ερείδεται στην έλλειψη
καταλογογράφησης όλων εκείνων των παραγόντων που θα συνέβαλαν αποφασιστικά
στην ανάδειξη του φιλοσοφικού αντικειμένου στην τάξη. Γι’ αυτό κάτωθι εξετάζονται
αρκούντως συνοπτικά αυτά ώστε να τεθούν οι στέρεες βάσεις μελλοντικών
βιβλιογραφικών και συγγραφικών εγχειρημάτων και σε καμία περίπτωση δεν
αναφέρονται εξαντλητικώς.
Πρώτο εργαλείο της διεπιστημονικής προσέγγισης είναι η ύπαρξη άλλων συναφών
μαθημάτων με τη Φιλοσοφία, που είτε απλώς «πρακτικοποιούν» την ύλη της είτε
παραμένοντας θεωρητικά, παρέχουν έναυσμα για μια άλλη εξήγηση. Δίδοντας εδώ
έμφαση στο μάθημα της Πολιτικής Παιδείας στην Α΄ και Β΄ Λυκείου (Μάραντος &
Θεριανός, 2017), σύμφωνα με το ισχύον κατά τη στιγμή συγγραφής της παρούσης
μελέτης Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, πρέπει να επισημανθεί πως μέσω των
επιμέρους κεφαλαίων της Πολιτικής Παιδείας, προσφέρεται η ευκαιρία - απαραμείωτης
σπουδαιότητας - στον εκπαιδευτικό να συσχετίσει άμεσα ή έμμεσα το διδακτικό του
αντικείμενο με τη φιλοσοφική του θεώρηση, λ.χ. εξηγώντας και παρουσιάζοντας στους
μαθητές τα ατομικά δικαιώματα (Δαγτόγλου, 2012) στην Πολιτική Παιδεία, να τα
συσχετίσει με τη φιλοσοφία του Διαφωτισμού και τα επιμέρους ρεύματα εντός της (λ.χ.
εμπειρισμός, ορθολογισμός κλπ.). Έτσι, δε γίνεται λόγος για ένα περιχαρακωμένο
αντικείμενο, αλλά για μια ύλη με κόμβους που αλληλοϋποστηρίζονται. Άλλα μαθήματα
του Προγράμματος Σπουδών που σχετίζονται με τη φιλοσοφία είναι εντελώς ενδεικτικά:
η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, η Ιστορία, τα Αρχαία Ελληνικά και τα
Λατινικά, η Πολιτική Παιδεία, η Κοινωνιολογία, αλλά και οι Θετικές Επιστήμες
(Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιοχημεία, Βιολογία). Ο λόγος που δεν αναλύονται
περαιτέρω είναι επειδή η μελέτη θα απεμπολούσε τη βασική της στόχευση.
Δεύτερο εργαλείο είναι ο ίδιος ο καθηγητής της Φιλοσοφίας και η διεπιστημονική
μόρφωση, κατάρτιση και εν γένει εκπαίδευσή του ανεξαρτήτως της πηγής αυτής. Ο
εκπαιδευτικός της Φιλοσοφίας στο Λύκειο, είτε απόφοιτος κάποιου Τμήματος
Φιλοσοφικής Σχολής με επαγγελματικά δικαιώματα φιλολόγου (φιλόλογος ΠΕ 02) είτε
του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ) (πρωτίστως ανατίθεται σε
αυτούς) δέον να είναι εφοδιασμένος με τα κατάλληλα θεωρητικά και πρακτικά μέσα,
ώστε να υπερβεί τον σκόπελο της αχανούς ύλης και να την οργανώσει με αναφορά και
στις σπουδές του, αλλά και στα λοιπά μαθήματα του προγράμματος σπουδών.
Επιβάλλεται δηλ. ο εκπαιδευτικός, εκτός από τη γενική γνώση του κλάδου του, να φέρει
και γνώσεις άλλων κλάδων (π.χ. ο φιλόλογος να γνωρίζει στοιχειωδώς Κοινωνιολογία
και Πολιτική Επιστήμη), αλλά να χαρακτηρίζεται και από παιδαγωγική γνώση του
αντικειμένου, από γνώσεις ψυχολογίας της μάθησης κλπ. (Lefrancois, 2004). Όλα τα ως
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άνω συμβάλλουν στο να καταστεί αυτός δια βίου (αυτό)μορφούμενος και επιμορφωτής
του εαυτού του, επιδεικνύοντας ούτως την ικανότητα προσαρμοστικότητας στη
δυναμικότητα της κοινωνίας της «ύστερης νεωτερικότητας» (Πυργιωτάκης, 2011).
Συναφώς και οι διαπροσωπικές δεξιότητες επικοινωνίας, διαλόγου, ανταλλαγής
επιχειρημάτων δύνανται αποφασιστικά να συμπλεύσουν με το διόλου ευκαταφρόνητο
έργο της διδασκαλίας της Φιλοσοφίας που του έχει ανατεθεί. Εδώ τίθεται και το
επάλληλο πρόβλημα της «προσωπικής θεωρίας» της διδασκαλίας και του εκπαιδευτικού
και η ακτινοβολία του στη Φιλοσοφία στη σχολική τάξη: Οι προσωπικές απόψεις του
διδάσκοντος ποιον ρόλο (καλούνται να) αναλάβουν; Καθίστανται ερμηνευτικές των
φιλοσοφικών θεωριών απλώς ή ενίοτε τις περιχαρακώνουν; Η απάντηση συνοπτικά στο
σύνθετο αυτό ερώτημα δεν μπορεί να είναι άλλη από το ότι αυτές πρέπει να τίθενται σε
δεύτερη μοίρα, χωρίς όμως να εξοβελίζονται (Πασιάς κ.ά, 2016). Κατά τα λοιπά, για τις
βασικές ικανότητες του εκπαιδευτικού στην ΕΕ της γνώσης, μείζονα ρόλο
διαδραματίζουν οι Πολιτικές της Commision, του OOΣΑ, αλλά και τα Εκπαιδευτικά
προγράμματα στην Ε.Ε. (Γρόλλιος, 1999).
Έκδηλο είναι πως η Φιλοσοφία αποτελεί ένα μάθημα συνθετικό, με την έννοια ότι
εγκλείει υπό τη σκέπη του τουλάχιστον διαφορετικές επιστήμες, αναγκαίες τόσο για την
κατανόησή του, όσο και για την ανάπτυξη κριτικής σκέψης του μαθητή: τη γλωσσική
καλλιέργεια που αναπτύσσεται από την Έκθεση, την αρχαιογνωσία από τα Αρχαία
Ελληνικά, την Πολιτική Επιστήμη, το Δίκαιο, την Κοινωνιολογία και τους κλάδους της
(π.χ. Κοινωνιολογία Εκπαίδευσης) (Νόβα-Καλτσούνη, 2010), που υπηρετούν σκοπούς
που θα διαφανούν παρακάτω. Η διδασκαλία κατά συνέπεια της Φιλοσοφίας απαιτεί
επιστήμονες καταρτισμένους έστω στα βασικά σημεία εκάστου κλάδου, όπως διεφάνη
ως άνω. Η διεπιστημονικότητα συνιστά όχι μόνο πραγματικότητα, αλλά και
αναγκαιότητα – στόχο της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών της Φιλοσοφίας
(Ματσαγγούρας, 2002).
Τρίτο εργαλείο που διαθέτει το μάθημα της Φιλοσοφίας είναι ο χωρισμός της σε
κλάδους-οργανωτικές ενότητες (π.χ. Εισαγωγή, Γνωσιολογία, Ηθική, Αισθητική κλπ.)
στο Πρόγραμμα Σπουδών. Κατά πόσον, όμως, αυτή η κατάτμηση υποβοηθά ή,
αντίστροφα, συμβάλλει στον εν γένει τεμαχισμό της ολότητάς της; Η αναγκαιότητα
αυτής της κατάτμησης αιτιολογείται βάσει της κατάστρωσης του ωρολογίου
προγράμματος και των εξετάσεων, ενώ η χρησιμότητα θεμελιώνεται εν πολλοίς στους
ίδιους – μεταξύ άλλων – παράγοντες. Ο μαθητής τελικώς αποκτά γνώση που συνιστά ένα
αρραγές, συνεκτικό σύνολο αρχών Φιλοσοφίας, αφού λ.χ. χωρίς κατανόηση των βασικών
θεωριών Πολιτικής Φιλοσοφίας, είναι ανέφικτη η προσέγγιση της περί ωραίου θεωρίας
του Kant. Ωστόσο, εδώ υφίσταται και αντίθετη γνώμη, ήτοι αυτή που υποστηρίζει πως η
πιο εφαρμοσμένη θεωρία υποβοηθά καλύτερα τη γνώση ενός πιο «θεωρητικού» σημείου,
π.χ. κατά πόσον η θεωρία του ωφελιμισμού μας οδηγεί να επανεξετάσουμε τον αρχικό
ορισμό της Φιλοσοφίας που αποπειραθήκαμε να δώσουμε στο ξεκίνημα της ύλης. Η
σχέση των επιμέρους τμημάτων της διδασκαλίας αποτελεί δαιδαλώδες αντικείμενο, η
εξέταση του οποίου εκφεύγει του σκοπού της παρούσης.
Σύμμαχο, τέλος, του εκπαιδευτικού στην προσπάθεια αυτή θα αποτελεί η επιστήμη
της Παιδαγωγικής Ψυχολογίας. Βασικό πεδίο της συνιστά η εφαρμογή των ψυχολογικών
θεωρήσεων στην παιδαγωγική πράξη. Τοιουτρόπως, επαγγέλλεται την εξεύρεση λύσεων
για τη διδασκαλία (και όχι μόνο) των γνωστικών αντικειμένων όλων των βαθμίδων
εκπαίδευσης εναρμονισμένων με τις θεωρίες και τα πορίσματά της. Για το εργαλείο
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αυτό, παρατίθεται παρακάτω ξεχωριστή ενότητα όπου επισκοπούνται ενδεικτικά θεωρίες
μάθησης και η εφαρμογή τους στη φιλοσοφική διδασκαλία (Κολιάδης, 1997).
Θεωρίες μάθησης και Φιλοσοφία: μια γενική εισαγωγή
Ποια όμως αναδεικνύονται ως ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (ιδιαιτερότητες φύσει ή θέσει)
του εν λόγω μαθήματος, από πλευράς των μαθητών και εν σχέσει πάντοτε με τις θεωρίες
μάθησης που θα αναπτυχθούν κάτωθι;
Γίνεται δεκτό ότι από πλευράς μαθητών, η Φιλοσοφία υπηρετεί έναν διαφορετικό
στόχο από τους κλασικούς γνωστικούς λ.χ. προσανατολισμούς. Αποσκοπεί στην
ανάδειξη της κριτικής και συνθετικής σκέψης ως βασικής παραμέτρου της εκπαίδευσης
σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία της γνώσης, εντός της ΕΕ και ως μέρους της
διεθνούς κοινότητας (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1996). Αυτό ενισχύεται από τον
επιστημονικό τρόπο οργάνωσης του εγχειριδίου της Φιλοσοφίας, αλλά και τη διδακτική
της στόχευση. Τα κείμενα αυτά δεν εμπεριέχουν πληροφορίες προς απομνημόνευση,
αλλά κατευθυντήριες γραμμές σκέψης, αποσκοπούσες να καταστούν κτήμα της σκέψης
του μαθητή και να πυροδοτήσουν περαιτέρω γνωστικές διαδικασίες και αναπτυγμένη
νοητική επεξεργασία (Ρούσσος, 2014), ιδίως κατά το μεταδιδακτικό στάδιο (Quinn,
1997).
Επιπρόσθετα, εμφανίζεται μια εξεταστική πρόκληση του μαθήματος, δηλ.
αναφερόμενη στη διαδικασία της εκπαιδευτικής αξιολόγησης. Ενώ προτείνεται σαφώς
και είναι εφικτή η εξέτασή του εκτός από τα θεωρητικά θέματα και με το σχολιασμό
παραθεμάτων, ενδεχομένως η αποσπασματικότητα αυτή, εφόσον δεν υπάρχει
προγενέστερη γνώση των μαθητών και ελλείπει και διεπιστημονική προσέγγιση
καθίσταται επώδυνη για τους ίδιους (Κασσωτάκης, 2013). Συναφώς, η όλη φιλοσοφική
προσέγγιση παραγκωνίζεται από άλλα αντικείμενα σπουδών, αφού ναι μεν τυπικά αρκεί
το εβδομαδιαίο δίωρο, αλλά ο κλάδος δε δίδεται στην πληρότητά του, παρά ακροθιγώς
και γι’ αυτό απαιτείται η άτυπη διεύρυνση των ωρών διδασκαλίας μέσω της διδασκαλίας
άλλων μαθημάτων και όχι η «διαπάλη» αυτών μεταξύ τους.
Παράλληλα, στο πλαίσιο αυτό ελλοχεύει ο κίνδυνος πιθανής ταύτισης δικαίουηθικής και πολιτικής εκ μέρους του μαθητή, και προς τούτο καταβάλλεται ιδιαίτερη
προσπάθεια εκ μέρους του εκπαιδευτικού ο οποίος επισημαίνει αφενός την
αλληλεπίδραση ή πολλάκις διαπάλη πραγματικότητας και θεωρίας, στη βάση της
συζήτησης των οντολογικών θεμελίων, αφετέρου την αναγκαιότητα κριτικής
προσέγγισης των θεσμών υπό το φως της ηθικής και της πολιτικής επικαιρότητας
(Σούρλας, 1995).
Αναφορικά τώρα με τις επιμέρους θεωρίες μάθησης, θα αναφερθούν ειδικότερα οι
ψυχοπαιδαγωγικές εφαρμογές της κοινωνικο-γνωστικής θεωρίας μάθησης του A.
andura που προτάσσουν τη μίμηση ενός ισχυρού αλλά και σωστού προτύπου, με ηθικές
αρχές και αξίες, και τονίζουν ότι η υιοθέτηση της συμπεριφοράς του είναι ικανή να
ενσταλάξει στους μαθητές το κίνητρο τροποποίησης της δικής τους συμπεριφοράς προς
την επιστημολογικά επιθυμητή κατεύθυνση (Φλουρής, 1995). Κατ’ αυτή τη θεωρία, ο
σωστός εκπαιδευτικός παρακινεί τα παιδιά να ενημερώνονται καθημερινά και από
πληθώρα πηγών για τα φιλοσοφικά και κοινωνικά προβλήματα, λ.χ. τη Βιοηθική, την
κοινωνία της γνώσης (Σταμάτης, 2005), αλλά και τα ατομικά αενάως ζητούμενα, λ.χ. το
πρόβλημα της ταυτότητας του ανθρώπου, το πρόβλημα της μνήμης και της ανάμνησης.
Έμφαση δίδεται ακολούθως στις κονστρουκτιβιστικές θεωρίες με κυριότερες αυτές του
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. Vygotsky (κοινωνικός κονστρουκτιβισμός) (Vygotsky, 1997) και του J. runer - που
τοποθετείται στο μεταίχμιο ενδογενούς και διαλεκτικού/κοινωνικού κονστρουκτιβισμού,
υιοθετώντας μία κατά το μάλλον ή το ήττον συνθετική προσέγγιση ανάμεσα σε Piaget
(Ρίτσμοντ, 1970) και Vygotsky (Bruner, 1997) - και πρέπει να επισημανθεί πως βασική
αρχή παραμένει η ενεργητική ικανότητα του μαθητή να κατακτά τη γνώση. Υπό το
πρίσμα αυτό, λεκτέα είναι και τα εξής: Κρίνεται αναγκαία η προώθηση μορφών
συνεργατικής μάθησης στη Φιλοσοφία, παρακινώντας ο διδάσκων τους μαθητές να
συζητήσουν μεταξύ τους, να ανταλλάξουν ιδέες για τα καίρια και επίκαιρα μεταφυσικά,
ηθικά, πολιτικά και νομικά ζητήματα (Laurendau, 1996). Ειδικά καίρια αναδεικνύονται
τα κεφάλαια περί κοινωνικού συμβολαίου, περί ηθικής και λοιπών περί αυτής
προβλημάτων, αλλά και του ρόλου του σωστού πολιτικού, των αρετών που απαιτείται να
τον διέπουν και της βαθύτερης υφής της αισθητικής αντίληψης κόκ. Για την
παραστατικότερη, όμως, διδασκαλία του αντικειμένου, οφείλει ο εκπαιδευτικός να ωθεί
τους μαθητές να εργαστούν σε ομάδες, να δραματοποιήσουν το υπό διδαχή αντικείμενο,
με σύντομα σκετς (Law, 2004), με διεξαγωγή ίσως μικρών «αγώνων λόγων» (συχνών
στη δικανική επιχειρηματολογία). Προσοχή, όμως, θα πρέπει να δοθεί στο ρόλο του ίδιου
του εκπαιδευτικού. Αυτός, κατέχων τη βασική φιλοσοφική παιδεία, σε ουσιαστικό και
όχι απλώς τυπικό επίπεδο, οφείλει να επιβλέπει και να επικουρεί τη διεξαγωγή των
διαδικασιών αυτών με καίριες παρεμβάσεις και συμβουλές. Η παρέμβασή του, όμως, δεν
θα πρέπει να αφαιρεί πρωτοβουλίες από το μαθητή, παρέχοντας έτοιμη την εξήγηση των
εννοιών (Bruner, 1966). Προτείνεται σαφώς και η ενσωμάτωση και πλήρης αξιοποίηση
στη διδασκαλία των νέων τεχνολογιών, στην έκταση όμως και με τα μέσα που
απαιτούνται προκειμένου να μην αλλοιωθεί η ποιότητα της παραδοσιακής διδασκαλίας
και η εμβάθυνση στα φιλοσοφικά ζητήματα (Κυνηγός & Δημαράκη, 2002).
Ειδικότερο ζήτημα: Η Πολιτική Φιλοσοφία στην εκπαίδευση
Ένα ειδικότερο ζήτημα με το οποίο θα καταπιαστεί η παρούσα είναι ιδίως η θέση και η
στόχευση της Πολιτικής Φιλοσοφίας στην Εκπαίδευση. Η τελευταία αποτελεί
βασικότατο και ιδιάζοντα φιλοσοφικό κλάδο, διδασκόμενο στις συναφείς σχολές
Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών, ωστόσο, στο πεδίο της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν ευρίσκει αντίστοιχη στήριξη. Προφανώς δεν είναι
εφικτό να παρέχεται στους μαθητές πλήρης πληροφόρηση για το αντικείμενο αυτό,
καθώς και μόνο η ακροθιγής προσέγγισή του απαιτεί την ωριμότητα της πρώιμης
ενηλικότητας και την προστριβή με άλλους συναφείς επιστημονικούς κλάδους.
Καθώς ευλόγως διαπιστώνεται πως η ύλη προς διδασκαλία του μαθήματος
Φιλοσοφίας είναι όχι μόνο ευρύτατη, αλλά και μη απολύτως συνεκτική, λεκτέα τα
κάτωθι: Η διδακτέα ύλη της φιλοσοφίας εκκινεί από ορισμούς των φιλοσοφικών
ρευμάτων και των κλάδων και εξικνείται στη μελέτη των βασικών φιλοσοφικών
ερωτημάτων σε κάθε ενότητα, λ.χ. εκκινεί από το ερώτημα: «Τι είναι Φιλοσοφία;» και
καλύπτει ως και τις θεωρίες περί της «ηθικής». Δηλ. ανάγεται από το γενικό στο ειδικό,
διάγοντας παραγωγική πορεία εκτύλιξης της φιλοσοφικής σκέψης (Rollin, 1982).
Επιπρόσθετα, ο προβληματισμός αυτός συνδέεται και με ένα ακόμη γεγονός: Καθώς
κατέστη πλέον μάθημα Γενικής Παιδείας, αυτό οράται υπό διττό πρίσμα: αφενός πως
στον ανθρωπιστικό – κοινωνικό προσανατολισμό προλειαίνει το έδαφος για την
προσέγγιση και κατάκτηση συνθετότερων εννοιών, λ.χ. στα Αρχαία Ελληνικά της Γ΄
Λυκείου. Η αυξημένη ύλη της θα πρέπει να προετοιμάζει και τις έννοιες που θα
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διδαχτούν σε επόμενα μαθήματα, έννοιες προεχόντως φέρουσες «πολιτικοδικαϊκό
στίγμα» χωρίς ωστόσο να «αδικεί» και τους μαθητές άλλων κατευθύνσεων. Η
διδασκαλία θα πρέπει να εξισορροπεί και όχι να διαιωνίζει αντιθέσεις και αντιφάσεις.
Η Πολιτική Φιλοσοφία, είτε ως τμήμα των Αρχαίων Ελληνικών είτε και της ίδιας της
(γενικής) Φιλοσοφίας, καλλιεργεί τη νομική συνείδηση, προετοιμάζει τους αυριανούς
νομικούς και πολιτικούς επιστήμονες. Το πλαίσιο προσόντων των εκπαιδευτικών σε
κείμενα με διακηρυκτικό χαρακτήρα της Ε.Ε. εντάσσει, ιδίως, μεταξύ των αναγκαίων του
γνώσεων και τις αντλούμενες από τη νομική και πολιτική επιστήμη (Κασσωτάκης, 2005).
Τοιουτοτρόπως, ενισχύεται η δικαιοπολιτική στόχευση της Φιλοσοφίας (Derrida, 1990)
στο Λύκειο και η εμφύσηση του ήθους εκείνου που η πολιτειακή και κρατική
συγκρότηση κρίνει ως αναγκαία και όχι μόνο η στείρα υποταγή στα κελεύσματα της
εκάστοτε εξουσίας. H παρούσα δεξιότητα των μαθητών περιγράφεται στα εγχειρίδια ως
«πολιτική νοημοσύνη», αν και ως έννοια δε συμπίπτει απόλυτα με τη νομική γνώση τους,
όπως τουλάχιστον εννοείται στους κόλπους της νομικής επιστήμης, την οποία ορισμένοι
θα επιλέξουν μεταγενέστερα ως σπουδή (Πασιάς κ.ά, 2016). Έτσι, ταυτόχρονα
προλειαίνεται το έδαφος για τις ανθρωπιστικές επιστήμες και τις κλασικές σπουδές και
τις σπουδές εν γένει των λοιπών κοινωνικών επιστημών. Αλλά και υπό αναπτυξιακό
πρίσμα, καλλιεργείται η πολιτική συνείδηση, αφού οι μαθητές αποπειρώνται να δώσουν
επαρκείς εξηγήσεις στον τρόπο ανάδυσης της πολιτικής, της πόλεως, του πολίτη
(Bjorklund, 2012). Οι μαθητές ωθούνται στην κριτική ανάγνωση των θεσμών σε
συστοιχία με τον δημοκρατικό τρόπο επίλυσης διαφορών στο σχολικό περιβάλλον (Giry,
1995). Αυτός ο τρόπος συνεπάγεται ότι, μολονότι οι προκύπτουσες διαφορές στο σχολείο
δεν εμπίπτουν πάντοτε στο πραγματικό ενός εφαρμοστέου κανόνα δικαίου, εντούτοις η
διαχείριση αυτών σύννομα, ώστε να εξαρθεί η παιδαγωγική διάσταση του δικαίου και να
περισταλεί στο αναγκαίο μόνο μέτρο η κατασταλτική επιβολή του, υποδεικνύει την
αναγκαιότητα πλήρους εκπαίδευσης των μαθητών και φιλοσοφικής ανάγνωσης της
πραγματικότητας (Daniel, 1998). Ο «έννομος» αυτός τρόπος διαχείρισης, ιδίως σε
ζητήματα που άπτονται – μέχρι ενός βαθμού – της πραγματικότητας επιβάλλεται εκ του
συνταγματικού πολιτεύματος και ιδίως από τη συνταγματική αρχή του κράτους δικαίου.
Η δημοκρατία και η δικαιοκρατική αρχή έχουν ως συνέπεια την πλήρη και ανεξαίρετη
εφαρμογή του νόμου στο σχολικό περιβάλλον (μη ανεχόμενη ανομίες και καταχρηστική
άσκηση δικαιωμάτων, ζητούμενα που μπορούν να τεθούν με γενικό τρόπο στο μάθημα
της Φιλοσοφίας ως αναζήτηση της αρχής επί της οποίας θεμελιώνεται το κράτος του
«Νόμου» διαχρονικά) (Dewey, 1964).
Περνώντας τώρα στον τελικό πυλώνα της μελέτης, γίνεται ονομαστική, πλην
συνοπτική αναφορά σε ειδικότερους φιλοσόφους της Αρχαιότητας ως σήμερα που
αποδεικνύουν ότι το αντικείμενο της Πολιτικής Φιλοσοφίας στην εκπαίδευση φέρει
βαρυσήμαντη λειτουργία και αποστολή. Ως γνωστόν, στοχαστές της αρχαιότητας
υπήρξαν οι σοφιστές, ο Σωκράτης, ο Πλάτων (Πολιτεία, Νόμοι κλπ.), ο Αριστοτέλης
(Πολιτικά, Πολιτικός κλπ.) οι ιδέες των οποίων γίνονται αντικείμενο παρουσίασης στα
σχολικά εγχειρίδια έστω σποραδικά (Pinto, 1986). Έμφαση δίδεται στα Αρχαία Ελληνικά
Γ΄ Λυκείου στον Αριστοτέλη που φέρνει στο προσκήνιο ζητήματα πολιτικού στοχασμού
πάντα επίκαιρα. Νεώτεροι στοχαστές με έμφαση στον 18ο αι. και ύστερα, των οποίων οι
ιδέες αναφέρονται στα εγχειρίδια είναι οι Descartes, Rousseau, Hobbes, Kant, Hegel
κλπ., αναπόσπαστο τμήμα της Πολιτικής Φιλοσοφίας από τον 17ο αι. και ύστερα
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(Αντωνίου, 2016). Με τον τρόπο αυτό, η Φιλοσοφία του Δικαίου και η Ιστορία
Πολιτικών Ιδεών εμπεριέχονται έστω μερικώς και ακροθιγώς στα σχολικά εγχειρίδια.
Καταληκτικές παρατηρήσεις επί του συνόλου: προβλήματα και προοπτικές
Οι φοιτητές διά της διδασκαλίας της Φιλοσοφίας καλούνται να καταστούν «μέτοχοι των
μυστικών» της, να εξερευνήσουν τις δυνατότητες και τις προοπτικές του κλάδου, να
ασκήσουν την κριτική ικανότητα (Groarke & Tindale, 1986), να ενθαρρυνθούν να
μελετήσουν παραθέματα και να αυτενεργήσουν, να αναχθούν στο αφηρημένο (Barth,
1987) να δράσουν συνθετικά, εφαρμόζοντας τις φιλοσοφικές θεωρίες σε καθημερινά
ζητήματα (Bailor, 1998). Ως εκ τούτου, οφείλουν να συζητούν με τους διδάσκοντες, να
τους συμβουλεύονται και, να μελετούν πληθώρα συγγραμμάτων που ο διδάσκων έχει
προτείνει. Ως προς την ύλη, καλούνται να τη μελετούν κριτικά, χωρίς αποστήθιση, να
εστιάζουν στο ουσιώδες, χωρίς ωστόσο να απαλείφουν το επουσιώδες. Τέλος, να
συγκρίνουν τη Φιλοσοφία με τα λοιπά διδασκόμενα μαθήματα, αναδεικνύοντας τυχόν
συγκλίσεις και διαφορές μεταξύ τους. Το βασικότερο επεξηγηματικά είναι οι στόχοι και
τα ιδανικά της διδασκαλίας να καθίστανται μέρος του curriculum. Η παιδαγωγική σχέση
μεταξύ μαθητή-καθηγητή Φιλοσοφίας δέον να είναι αμφίδρομη και όχι μονόπλευρη. Το
παιδαγωγικό δίπολο, αν είναι ορθό να χαρακτηριστεί έτσι, ασκεί σαφή επίδραση στη
γνώση, τη σύγκριση, τη θεμελίωση και την αξιολόγηση φιλοσοφικών κρίσεων,
συλλογισμών, συμπερασμάτων και στην εφαρμογή όλων αυτών των πρακτικών
προβλημάτων (Βεΐκου, 1983).
Προτείνεται επίσης η προοδευτική δόμηση της φιλοσοφικής σκέψης, η οποία
διάγει πολλαπλά στάδια ανάπτυξής της και φέρει ιδιαιτερότητες ανά στάδιο. Σε αυτή
επίσης, και άλλοι παράγοντες, όπως εκπαιδευτικές ελλείψεις, ανισότητες, ασυμμετρία
πληροφόρησης, απορίες, προβλήματα κατά το «μεταδιδακτικό» στάδιο («στο σπίτι»)
δυνητικά επηρεάζουν καταλυτικά τη φιλοσοφική του κατάρτιση (Fischer, 1998).
Αντίδοτο σε αυτό είναι η διεπιστημονικότητα, όπως προσπελάστηκε ως άνω.
Τέλος, συνοπτικά, αξιοποιώντας τις θεωρίες μάθησης, ο εκπαιδευτικός δύναται να
ενθαρρύνει τον διάλογο και την ομαδοσυνεργατική μάθηση στην τάξη, να διεξαγάγει
αγώνες λόγων επ’ αφορμή μιας συζήτησης ενός θέματος του μαθήματος και να
κατευθύνει ως σύμβουλος την επιχειρηματολογία της κάθε ομάδας ξεχωριστά, σε στυλ
debate. Συναφώς, τονίζεται η αναντίλεκτη συνεισφορά του εκπαιδευτικού στην
οργάνωση της σκέψης του μαθητή ως προς τη μεθοδολογία έρευνας στις κοινωνικές
επιστήμες και τη ρητορική έκφραση των πορισμάτων αυτής στους λοιπούς μαθητές με
την παρουσίαση βιβλιογραφικών φιλοσοφικών ερευνών (Caron, 1990). Παράλληλα, με
τη μελέτη φιλοσοφικών παραθεμάτων στο μάθημα οξύνεται η κρίση και η συνδυαστική
ικανότητά του και πρακτικοποιείται η γνώση του. Τέλος, προτείνεται η συνδιδασκαλία
της ύλης της φιλοσοφίας που είναι συναφής με άλλα μαθήματα του Αναλυτικού
Προγράμματος, ώστε να υπάρχει παράλληλη ανάπτυξη της μαθητικής σκέψης
(Barthelemy-Madaule, 1979). Μόνο τοιουτοτρόπως υπηρετείται το ιδανικό της
μετεξέλιξής του σε δημοκρατικό, ηθικό πολίτη-επιστήμονα τηρούντα, όμως,
αντικειμενικότητα και αποστάσεις από το πραγματευόμενο αντικείμενο.
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Ηλίας Γεραρής, Μαρία Στεργίου**

Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΣΩΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡOΝΟΥ
Η παραγωγικότητα των ατόμων που εργάζονται σε έναν οργανισμό εξαρτάται σε μεγάλο
βαθμό από την ικανότητά τους να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά το
χρόνο τους. Η σωστή διαχείριση του χρόνου αυξάνει την ανταγωνιστικότητα και την
αποδοτικότητα τόσο του οργανισμού όσο και των εργαζομένων του. Προκειμένου να
επιτύχει κάποιος να διαχειρίζεται σωστά και αποτελεσματικά το χρόνο του είναι
απαραίτητο να συνειδητοποιήσει την αξία του και να αναπτύξει δεξιότητες σωστής
διαχείρισής του. Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να αναδείξει την αξία του χρόνου και
εστιάζει στα πλεονεκτήματα της σωστής διαχείρισής του ώστε ο άνθρωπος να γίνει
περισσότερο αποδοτικός στην εργασία του έχοντας λιγότερο άγχος. Παράλληλα, όπως θα
αναδειχθεί μέσα από τη διαπραγμάτευση του θέματός μας, η αξιοποίηση των
κατάλληλων στρατηγικών διαχείρισης χρόνου θα τον βοηθήσουν να βελτιώσει την
καθημερινότητά του και να θέσει τις βάσεις για μια ζωή αυθεντικής ευτυχίας.
Λέξεις-κλειδιά: χρόνος, καθορισμός προτεραιοτήτων, στρατηγικές διαχείρισης χρόνου.
THE VALUE OF CORRECT TIME MANAGEMENT
The productivity of people working in an organization depends heavily on their ability to
design and manage their time effectively. Proper time management increases the
competitiveness and efficiency of both the organization and its employees. In order to
succeed in managing his / her time correctly and efficiently it is necessary to realize his /
her value and to develop skills for proper management. This work aims to highlight the
value of time and focuses on the benefits of proper management so that man becomes
more efficient in his work with less stress. At the same time, as we discuss deeply our
theme, the use of appropriate time management strategies will help him to improve his
everyday life and lay the foundations for a life of authentic happiness.
Keywords: time, setting priorities, time management strategies.
Εισαγωγή
Ο άνθρωπος, προσπαθώντας να οργανώσει τη ζωή του, διατύπωσε την έννοια του χρόνου
και εφηύρε τα πρώτα μέσα μέτρησης και προσδιορισμού του, παρατηρώντας τις
μεταβολές των φαινομένων γύρω του. Η εναλλαγή της ημέρας και της νύχτας ήταν η
πρώτη φυσική υποδιαίρεση που ανακάλυψε και τη χρησιμοποίησε ως μονάδα χρόνου.
Πολλοί πολιτισμοί και λαοί είχαν τους δικούς τους τρόπους και τη δική τους
φιλοσοφία για το χρόνο. Για παράδειγμα, ο Αριστοτέλης (Φυσικής Ακροάσεως, Βιβλίο
Δ΄, 265-273) και ο Πλάτωνας (Τίμαιος, 81-87) υποστήριζαν ότι ο χρόνος εξελίσσεται
ο
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προσανατολισμένα, γραμμικά και χωρίς επιστροφή. Δεν μπορούμε δηλαδή να του
αλλάξουμε τη ροή, την κανονικότητα που εξελίσσεται, ούτε να τον μετρήσουμε προς τα
πίσω. Δεν μετράμε παρά μόνο έναν «πλαστό» χρόνο που μας βοηθά να έχουμε μια κοινή
αναφορά με τους άλλους, αλλά ο ίδιος, ο πραγματικός χρόνος, δεν μπορεί να μετρηθεί
(Coveney & Highfield, 1991).
Η μέτρηση του χρόνου με τις ώρες, τα λεπτά, τα δευτερόλεπτα και τις
υποδιαιρέσεις τους σε παγκόσμιο επίπεδο, δείχνει την επιτακτική ανάγκη των ανθρώπων
να αποκτήσουν «ένα κοινόν τόπο», μια κοινή γλώσσα για να συνεννοηθούν σε ζητήματα
που αφορούν στο χρόνο. Έτσι, στο επίπεδο μέτρησης της ώρας για εμπορικούς λόγους
και προκειμένου να υπάρχει ένας κοινός κώδικας επικοινωνίας και επαφής
αποφασίστηκε από το 1884 (Howse, 1997) να μετράμε το χρόνο με σημείο αναφοράς την
ώρα Γκρίνουιτς ή GMT (Greenwich Mean Time), δηλαδή την «Ώρα Mηδέν» του πρώτου
μεσημβρινού της Γης, η νοητή γραμμή του οποίου περνάει από το αστεροσκοπείο του
Γκρίνουιτς, στα περίχωρα της βρετανικής πρωτεύουσας. Κάθε τόπος διαφοροποιείται
κατά μία ή περισσότερες ώρες μπροστά ή πίσω από τον τόπο αυτό (την ίδια χρονική
στιγμή), ανάλογα με τον αριθμό των μεσημβρινών που απέχει από τον πρώτο που περνά
από το Γκρίνουιτς.
Ως τις αρχές του αιώνα οι άνθρωποι πίστευαν ότι ο χρόνος είναι «μονοσήμαντος»,
ότι δηλαδή σε κάθε γεγονός αντιστοιχούσε ένας αριθμός, ο χρόνος του γεγονότος και
μεταξύ δύο γεγονότων, ένας άλλος αριθμός, το χρονικό διάστημα μεταξύ τους. Μετά
όμως την υιοθέτηση της θεωρίας της σχετικότητας (Αϊνστάιν, 2006), οδηγηθήκαμε στην
μη αποδοχή της έννοιας του απόλυτα ορισμένου χρόνου. Κάθε παρατηρητής έχει δικό
του μέτρο του χρόνου και οι διαφορετικοί παρατηρητές δεν συμφωνούν απαραίτητα για
τους χρόνους και τα χρονικά διαστήματα μεταξύ των γεγονότων (Hawking, 1988). Το
γεγονός αυτό δημιουργεί μια αντίληψη για το χρόνο πιο κοντά στην αίσθηση των
καθημερινών ανθρώπων, όπου ο καθένας αντιλαμβάνεται το χρόνο με τον δικό του
ξεχωριστό τρόπο.
Η έννοια της διαχείρισης του χρόνου
Ο χρόνος είναι στο επίκεντρο του προβληματισμού για πολλούς επιστήμονες και
θεωρητικούς ακόμα και για τους απλούς ανθρώπους, αφού η έννοια του χρόνου είναι
περίεργη και αντιφατική. Άλλοτε θεωρούν ότι περνά πολύ γρήγορα, ενώ άλλοτε ότι
περνά αργά, όλοι όμως συμφωνούν σε θεωρητικό επίπεδο ότι ο χρόνος είναι ανεκτίμητος
και δεν πρέπει να τον σπαταλάμε. Η πείρα της ζωής των περισσοτέρων ανθρώπων δείχνει
ότι η ορθή χρήση του χρόνου συνεπάγεται μια γεμάτη ευτυχισμένη ζωή.
Οι άνθρωποι θέλουν και προσπαθούν να διαχειρίζονται το χρόνο τους αποδοτικά
για διάφορους λόγους. Η συνέπεια για παράδειγμα σε ένα ραντεβού ισοδυναμεί με
υπευθυνότητα ή η ορθή διαχείριση του προσωπικού μας χρόνου μπορεί να μας βοηθήσει
να διασκεδάζουμε αντί να εργαζόμαστε συνεχώς.
Ο χρόνος είναι αδιαμφισβήτητα ένα πολύτιμο εργαλείο, διότι είναι άμεσα
συνδεδεμένος με όλες τις πτυχές της καθημερινότητας των ανθρώπων (Navon, 1978).
Πρόκειται για έναν οικονομικό πόρο που είναι μη ανακτήσιμος και αναντικατάστατος
χωρίς να μπορεί να επεκταθεί. Επίσης είναι ακριβός και πολύτιμος, εξαιρετικά
αλλοιώσιμος και ποσοτικά μετρήσιμος (δευτερόλεπτα, λεπτά, ώρες, ημέρες, εβδομάδες,
μήνες, χρόνια). Από την πλευρά της εμπειρίας έχει μια ροή από το παρελθόν στο παρόν
και το μέλλον, με τις εμπειρίες του παρελθόντος να προσδιορίζουν το παρόν και το
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μέλλον. Ο χρόνος είναι μία διάσταση στην οποία λαμβάνει χώρα η αλλαγή, ενώ η ροή
του έχει μία κατεύθυνση και είναι μη αναστρέψιμη. Ο χρόνος είναι αδύνατον να
αποθηκευτεί και να χρησιμοποιηθεί μελλοντικά για αυτό το λόγο κρίνεται αναγκαία η
σωστή διαχείρισή του, χρησιμοποιώντας κατάλληλες στρατηγικές και τεχνικές (Drucker,
1966).
Για την καλύτερη ερμηνεία και κατανόηση της έννοιας «διαχείριση χρόνου» πρέπει
να γίνει αντιληπτή η έννοια της διαχείρισης αποκομμένη από το χρόνο. Ο όρος
διαχείριση σχετίζεται με έννοιες όπως είναι η οργάνωση, ο προγραμματισμός, ο έλεγχος,
και ορίζεται ως η διαδικασία εκείνη που επιτρέπει την αποτελεσματική αξιοποίηση των
διαθέσιμων πόρων και μέσων για την επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων
(Μπουραντάς, 1992).
Ο προγραμματισμός, ο οποίος αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματική
διαχείριση του χρόνου, είναι η λειτουργία μέσω της οποίας καθορίζονται οι στόχοι και οι
αντικειμενικοί σκοποί ενός οργανισμού. Ο προγραμματισμός μπορεί να είναι
βραχυπρόθεσμος, μεσοπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος.
Η έννοια της οργάνωσης είναι η λειτουργία βάσει της οποίας επιτυγχάνεται ο
καταμερισμός εργασιών και καθηκόντων.
Ο έλεγχος αποσκοπεί στη διαχρονική παρακολούθηση της λειτουργίας της
παραγωγικότητας με στόχο τη διασφάλιση της επιθυμητής ποιότητας και της επίτευξης
των στόχων.
Η σωστή λειτουργία όλων των παραπάνω (προγραμματισμός, οργάνωση, έλεγχος,
διαχείριση) οδηγεί στα επιθυμητά αποτελέσματα λαμβάνοντας πάντα υπόψη τη
μεταβλητή του χρόνου. Αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος είναι αυτή η μεταβλητή που τελικά
καθορίζει την επιτυχία ή την αποτυχία της διαχείρισης. Η μη ολοκλήρωση των
διεργασιών και των διαδικασιών στον καθορισμένο χρόνο συντελεί στη μη επίτευξη των
στόχων ενός οργανισμού.
Γενικότερα, ο χρόνος ορίζεται ως ένα εργαλείο ακριβούς μέτρησης μίας
διαδικασίας, καθώς ακολουθεί πάντα τον ίδιο ρυθμό και την ίδια πορεία - κατεύθυνση. Η
μόνη αλλαγή που δέχεται είναι η ταχύτητα (επιβράδυνση-επιτάχυνση) (Σιώμκος, 2004).
Η υιοθέτηση της σωστής διαχείρισης του χρόνου συνεπάγεται πληθώρα
συμβουλών και τεχνικών που διευκολύνουν τον καθορισμό βραχυπρόθεσμων στόχων οι
οποίοι οδηγούν σε εργασίες και αρμοδιότητες τις οποίες οι εργαζόμενοι καλούνται να
εκτελέσουν. Η διαχείριση του χρόνου είναι κρίσιμη για την επιτυχία του οργανισμού,
καθώς επηρεάζει άμεσα την απόδοση των εργαζομένων, την παραγωγικότητα και το
κέρδος (Wood, 2006). Ο Uwakwe (2002) υποστήριξε ότι η καλή διαχείριση του χρόνου
μπορεί να βελτιώσει την απόδοση στην εργασία, την προσωπική ζωή και να ενισχύσει
την ψυχική υγεία.
Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που γίνεται είναι ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι
δεν συνειδητοποιούν το χρόνο που ξοδεύουν λόγω της κακής διαχείρισής του, ενώ το
κλειδί για την επιτυχία είναι να καταφέρουν μέσα από τη σωστή διαχείριση του χρόνου
να μειώσουν το εργασιακό άγχος και να αυξήσουν την αποδοτικότητά τους.
Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου σημαίνει να ολοκληρώνονται οι στόχοι που
θέτουμε στον κατάλληλο χρόνο. Μεγάλο μέρος του χρόνου μας δαπανάται σε εργασία,
είτε η εργασία μας είναι εντός του σπιτιού μας, είτε είναι εκτός. Ένα θέμα που χρειάζεται
να κατανοήσουμε σε σχέση με το χρόνο και την εργασία μας είναι ότι η εργασία είναι
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μέρος της ζωής μας και μέρος του χρόνου της ζωής μας το αφιερώνουμε ή οφείλουμε να
το αφιερώνουμε σε αυτήν.
Οι Macan et al. (1990) συμφωνούν ότι τρεις είναι οι βασικοί παράγοντες για τη
διαχείριση του χρόνου:
(α) ο καθορισμός στόχων και προτεραιοτήτων,
(β) οι μηχανισμοί διαχείρισης του χρόνου (π.χ. δημιουργία λίστας,
προγραμματισμός κλπ) και
(γ) ο τρόπος οργάνωσης.

Σχήμα 1: Διαχείριση χρόνου και αντίληψη ελέγχου του (Macan et al., 1990).
O Asthon (2012) αναφέρει ότι υπάρχουν δύο τομείς που αφορούν στην διαχείριση
χρόνου και στον προγραμματισμό του:
- Πόσο χρόνο διαθέτεις συνολικά; Η ρεαλιστική εκτίμηση του «διαθέσιμου»
χρόνου είναι μια καλή αρχή για προγραμματισμό. Συνήθως τα προβλήματα
αρχίζουν από τη λανθασμένη εκτίμηση για το τι μπορούμε να προλάβουμε και τι
όχι.
- Πόσο χρόνο θα διαθέσεις σε κάθε εργασία; Το επόμενο βήμα αφορά στον
«καταμερισμό». Ο διαθέσιμος χρόνος μας πρέπει να μοιραστεί μεταξύ διαφόρων
δραστηριοτήτων, γεγονός που δεν είναι πάντα εύκολο, ούτε μπορεί να γίνει
αυτόματα. Χρειάζεται σκέψη και εκτίμηση των καταστάσεων.
Η διαχείριση του χρόνου γίνεται αντιληπτή ως μέθοδος η οποία επιτρέπει στον
εργαζόμενο να ελέγχει και να παρακολουθεί το χρόνο (Macan, 1996. Davis, 2000. Eilam
& Aharon, 2003). Ειδικότερα, η Macan (1994) ήταν από τις πρώτες θεωρητικούς που
πρότεινε ένα θεωρητικό μοντέλο ανάλυσης και ερμηνείας της διαχείρισης του χρόνου.
Πιο συγκεκριμένα, κατέληξε ότι η εκπαίδευση των ατόμων στο πώς να διαχειρίζονται το
χρόνο επηρεάζει θετικά τη συμπεριφορά τους ως προς αυτόν και, κατά συνέπεια,
ενισχύεται η αντίληψή τους για τον έλεγχό του.
Αυτό σημαίνει ότι:
 Με τον καθορισμό των στόχων, το σωστό προγραμματισμό και την οργάνωση
του χρόνου αποκτά κανείς την αίσθηση κυριαρχίας πάνω στο χρόνο (Macan,
1994).
 Αξιοποιεί αποτελεσματικότερα το χρόνο (Woolfolk & Woolfolk, 1986).
 Αυξάνει το διαθέσιμο χρόνο και την ανάληψη περισσότερων καθηκόντων (King
et al., 1986).
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 Αυξάνει τις ικανότητες προσαρμογής, ευελιξίας και απόδοσης (Britton & Tesser,
1991).
 Διευκολύνει την ομαδοποίηση των εργασιών (Lay & Schouwenburg, 1993).
Συνέπειες από τη λανθασμένη διαχείριση του χρόνου
Οι καθυστερήσεις, οι αναβολές, η ασυνέπεια, η κακή διαχείριση του άγχους, ο ελλιπής
προγραμματισμός, οι πολλαπλές δραστηριότητες, οι λανθασμένες προτεραιότητες, ο
πανικός, είναι πράγματα τα οποία μπορεί να συμβαίνουν στη ζωή ενός ανθρώπου, ο
οποίος δεν διαχειρίζεται το χρόνο του αποτελεσματικά (Αθανασίου κ.ά., 2007). Ο
Forsyth (2009) υποστηρίζει ότι πολλά από αυτά που χρειάζεται να γίνουν για να
διευθετήσουμε το χρόνο μας αποτελεσματικά, αφορούν στο να πάρουμε αποφάσεις και
να διαχειριστούμε συγκρούσεις. Τίποτε από τα παραπάνω δεν μπορεί να γίνει, αν δεν
είμαστε ξεκάθαροι ως προς τους στόχους μας.
Έρευνες έχουν αποδείξει ότι η πλειοψηφία των εργαζομένων απασχολείται με
δευτερεύουσας σημασίας ασχολίες και λιγότερο με τις ουσιαστικές (Hindle, 1998). Αυτό
σημαίνει ότι είναι λιγότερο αποδοτικοί και αποτελεσματικοί και σπάνια καταφέρνουν να
αγγίξουν το στόχο που είχαν θέσει. Η κακή οργάνωση και διαχείριση του χρόνου
συνεπώς δημιουργεί πίεση και άγχος που δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο το έργο τους.
Η κακή διαχείριση του χρόνου, συνήθως, είναι απόρροια παραγόντων, κοινωνικών,
οικονομικών, βιολογικών και της προσωπικότητας (Αθανασίου κ.ά., 2007). Συνεπώς
κρίνεται απαραίτητο να εφαρμόσουμε διάφορες τεχνικές που θα μας δώσουν το
πλεονέκτημα της σωστής διαχείρισης του χρόνου.
Πλεονεκτήματα από τη σωστή διαχείριση του χρόνου
Η ώρα και ο χρόνος μάς επηρεάζουν όλους ανεξαιρέτως, με πολλούς και διάφορους
τρόπους, είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι. Η ώρα περνάει γρήγορα όταν ασχολούμαστε
με κάτι ευχάριστο και δεν περνά με τίποτε όταν κάνουμε κάτι που είναι βαρετό ή
δύσκολο.
Ο τρόπος με τον οποίο προσπαθούμε να συμβαδίσουμε, να προπορευτούμε, να
αποφύγουμε ή να συμπιέσουμε το χρόνο μας παράγει άγχος (Αθανασίου κ.ά., 2007). Από
αυτό πηγάζει και το πρώτο πλεονέκτημα από τη διαχείριση του χρόνου, το οποίο είναι
μια ζωή «ελεύθερη από το άγχος». Οι Silove & Manicavagar (2000) παρατηρούν ότι όλοι
σχεδόν οι άνθρωποι αισθάνονται άγχος κάποια στιγμή της ζωής τους, ειδικά σε
καταστάσεις όπως μια επαγγελματική συνέντευξη, ένα διαγώνισμα ή σε μια ομιλία
μπροστά σε κοινό.
Ο φιλόσοφος Ράμφος (2012) αναφέρει χαρακτηριστικά πώς παίρνουμε διαρκώς
παράταση από τον καιρό, ζητώντας απανωτά time out, για να δούμε αύριο τι θα κάνουμε.
Έτσι όμως δεν γευόμαστε την αξία τού να ζούμε στο εδώ και το τώρα.
Όλα τα στελέχη φορέων ή υπηρεσιών, από την ανώτατη μέχρι την κατώτατη
γραμμή, θεωρούν πως υπάρχει μία θετική σχέση ανάμεσα στην απόδοσή τους και την
διαθεσιμότητα του χρόνου. Όσο περισσότερο χρόνο διαθέτουν, τόσο μεγιστοποιείται η
απόδοσή τους. Ωστόσο στην πραγματικότητα κάθε άλλο παρά αυτό συμβαίνει . Τις
περισσότερες φορές, η πολύωρη εργασία δημιουργεί πίεση και πολλαπλά προβλήματα.
Επικρατεί κόπωση και άγχος που περιορίζουν τη δημιουργικότητα και την
αποτελεσματικότητα. Για το λόγο αυτό, είναι αναγκαία η γρήγορη λήψη αποφάσεων και
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η σωστή διαχείριση του χρόνου. Η σωστή διαχείριση του χρόνου συνίσταται, όχι μόνο
στην αποτελεσματική οργάνωση και στον προγραμματισμό, αλλά ταυτόχρονα στην
καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους, την αποφυγή άσκοπης κόπωσης,
την απόλυτη συγκέντρωση, στον έλεγχο και στη μείωση των λαθών.
Υπάρχουν ποικίλες τεχνικές και μέθοδοι που μπορούν να βελτιώσουν σε
σημαντικό βαθμό τη διαχείριση του χρόνου, άρα και την εργασιακή τους απόδοση, όπως
είναι ο καθορισμός προτεραιοτήτων, ο συστηματικός προγραμματισμός, ο καθορισμός
στόχων. Συνοπτικά, σύμφωνα με την άποψή μας, οι τεχνικές ομαδοποιούνται στις
κάτωθι:
 Καθορισμός στόχων και προτεραιοτήτων.
 Ανάθεση-εκχώρηση εργασιών.
 Αποτελεσματική επικοινωνία.
 Δημιουργία λίστας καθηκόντων και αρμοδιοτήτων.
 Προγραμματισμός.
Όλες οι τεχνικές και οι μέθοδοι πρέπει να ακολουθούν πιστά κάποιες βασικές
αρχές, οι οποίες σύμφωνα με τον Forster (2000) συνοψίζονται στις εξής:
 Καθορισμός ξεκάθαρων και συγκεκριμένων στόχων.
 Τήρηση χρονικών προθεσμιών και δεσμεύσεων.
 Τμηματοποίηση εργασιών και σταδιακή εκτέλεση.
 Ολοκλήρωση εργασιών.
 Εκτέλεση κάθε φορά ενός μέρους της εργασίας.
 Αποφυγή στήριξης στον παράγοντα τύχη.
Εξίσου ενδιαφέρουσα είναι η άποψη του Forster (2000) σχετικά με την αξιολόγηση κάθε
δραστηριότητας σε:
α) εργασία που πρέπει να ολοκληρωθεί,
β) που μπορεί να ολοκληρωθεί και
γ) που είναι καλό να ολοκληρωθεί.
Κατά κάποιο τρόπο, το άτομο θέτει προτεραιότητες και ταξινομεί το χρόνο του, έτσι
ώστε να καλύψει τις απαιτούμενες εργασίες.
Οι ritton & Tesser (1991) διέκριναν τρεις διαστάσεις της διαχείρισης του χρόνου:
Πίνακας 1: Οι τρεις διαστάσεις διαχείρισης του χρόνου.
Βραχυπρόθεσμος προγραμματισμός
Μακροπρόθεσμος προγραμματισμός
Στάση και Συμπεριφορά

Καθορισμός στόχων
Καθημερινός προγραμματισμός
Ιεράρχηση αρμοδιοτήτων
Καθορισμός μελλοντικών στόχων
Οργανωμένος προγραμματισμός
Αντίληψη του ατόμου για το χρόνο
Συμπεριφορά κατά τη διαχείρισή του

Όσοι καταφέρνουν να διαχειριστούν καλά το χρόνο τους σύμφωνα με τους Dodd &
Sundheim (2005):
 είναι πιο παραγωγικοί,
 έχουν περισσότερη ενέργεια,
 είναι σε θέση να κάνουν τα πράγματα που επιθυμούν,
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αναλαμβάνουν και περατώνουν μεγαλύτερο αριθμό εργασιών,
είναι αισιόδοξοι και θετικοί προς τους άλλους,
αισθάνονται καλύτερα με τον εαυτό τους.
Η εύρεση της κατάλληλης στρατηγικής διαχείρισης του χρόνου βοηθάει στην
αναγνώριση κάθε φορά των παραγόντων εκείνων που εμποδίζουν την
αποτελεσματικότητά τους, ενώ παράλληλα ενισχύει την ικανότητά τους να διακρίνουν τι
είναι σημαντικό και τι ασήμαντο, ποιο είναι το όραμα και ποιες οι αξίες που καθοδηγούν
και προσδιορίζουν τη στάση και τη συμπεριφορά τους. Επιπλέον, διευκολύνει τον
καθορισμό ορίων στην απόδοσή τους, αφού θα είναι σε θέση να γνωρίζουν το μέγιστο
και το ελάχιστο που μπορούν να προσφέρουν, να εστιάζουν στις λύσεις και όχι στα
προβλήματα. Έτσι, ο σωστός διαχειριστής του χρόνου μπορεί να επιτύχει την Αυθεντική
Ευτυχία, όπως την ορίζει ο Seligman (2002):
 Η ζωή της Ευχαρίστησης (ευχαρίστηση και απόλαυση του τώρα).
 Η Καλή ζωή (οικογενειακή γαλήνη, ελεύθερος χρόνος, ρομαντισμός,
επαγγελματική ισορροπία).
 Το Νόημα της ζωής (χρήση των προσωπικών δυνάμεων για την επίτευξη ενός
μεγαλύτερου στόχου).
Συμπεράσματα
Από την ανάλυση που προηγήθηκε θεωρούμε ότι έγινε σαφής η μεγάλη σημασία που έχει
η σωστή διαχείριση του χρόνου στη ζωή κάθε ανθρώπου και ειδικά του εργαζόμενου. Η
δημιουργία στρατηγικού πλάνου, ο καθορισμός προτεραιοτήτων και στόχων, η
οργάνωση λίστας αρμοδιοτήτων και η επιτέλεση κατά προτεραιότητα των σημαντικών
εργασιών βοηθούν τον εργαζόμενο να αξιοποιεί τον διαθέσιμο χρόνο του. Επιπλέον,
είναι απαραίτητη η εξισορρόπηση της επαγγελματικής και προσωπικής ζωής ώστε να
μπορεί ο σημερινός άνθρωπος να διατηρεί την ψυχική και σωματική του υγεία. Στην
κατεύθυνση αυτή σημαντικό ρόλο έχει η δημιουργία κινήτρων σε συνδυασμό με τον
ορισμό ρεαλιστικών προσδοκιών ώστε το άτομο να διακρίνεται από ευελιξία και
προσαρμοστικότητα στις τόσο απαιτητικές συνθήκες της σημερινής εποχής.
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Ευαγγελία Γεωργούλα, Κωνσταντίνος Κερασοβίτης**
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ
Στόχος της εργασίας, ήταν η διερεύνηση της επίδρασης της επαγγελματικής
συμβουλευτικής που παρέχεται στα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης σε άνεργες
γυναίκες, με σκοπό την προώθηση στην απασχόληση και την ανάληψη επιχειρηματικής
δράσης στην Κοινωνική Οικονομία. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι συμβουλευόμενες
έχουν θετική στάση απέναντι στην Συμβουλευτική και πιστεύουν στην συμβολή της για
την προώθηση στην απασχόληση. Διαπιστώθηκε ότι γυναίκες που διαφέρουν ως προς τις
προηγούμενες εμπειρίες τους, την εκπαιδευτική τους κατάσταση, την κατάσταση της
ανεργίας, τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις που σχετίζονται με την επαγγελματική
τους καριέρα διαφέρουν και ως προς τις προσδοκίες που έχουν από την Συμβουλευτική.
Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε η ανάγκη για εξατομικευμένη διάγνωση και αξιολόγηση των
αναγκών, ικανοτήτων, δεξιοτήτων, προσόντων και την κατάρτιση ατομικού σχεδίου
δράσης για κάθε συμμετέχουσα.
Λέξεις-κλειδιά: Γυναικεία επιχειρηματικότητα, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης,
Συμβουλευτικές δράσεις.
CONSULTING IN JOB-ACTIVATION FOR WOMEN COMING FROM LOWER
SOCIAL GROUPS
Project’s aim was to make a research on the impact of the job-consulting, at the JobConsulting Centres to unemployed women, in order to be motivated for starting a new job
and/or undertaking a new business project in social economy. The results showed that
women attending the seminar have a positive attitude towards consulting and they believe
that it helps them to start a new career, in any terms. It was realized that women different
in their past experience, their educational and employment status, their stereotypes and
their prejudices related to their professional career, differ as far as the expectations they
have from the consultancy seminars. Moreover, we have found out the need for
individual diagnosis and evaluation of the needs, abilities, skills, qualifications and the
planning of an “individual plan” for every participant woman.
Key words: Woman entrepreneurship, activation, job-Activation Centres.
Εισαγωγή
Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από ραγδαίες κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις, οι οποίες
επιβάλλουν διαρκή ανανέωση, εμπλουτισμό και επικαιροποίηση γνώσεων. Συνεπώς, οι
 Η Ε.Γ. είναι Φιλόλογος Αγγλικής Γλώσσας MEd, Διευθύντρια Γυμνασίου Γαλαξιδίου. Επικοινωνία:
Γυμνάσιο Γαλαξιδίου, Γαλαξίδι, 33050, georgoula.pr@gmail.com
** Ο Κ.Κ. είναι Μουσικολόγος-Μουσικοπαιδαγωγός Med - Υπ. Διδάκτορας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Επικοινωνία: K_kerasovitis@hotmail.com
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πιθανότητες εύρεσης εργασίας μεγιστοποιούνται όταν ένα άτομο έχει περισσότερα
προσόντα πέραν των τυπικών. Αποβλέποντας στην τόνωση της απασχόλησης και στην
ένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας, πληθώρα προγραμμάτων επαγγελματικής
κατάρτισης έχουν υλοποιηθεί στη χώρα μας από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Όμως,
γρήγορα έγινε αντιληπτό ότι δεν αρκούσε μόνο η κατάρτιση αλλά απαιτούνταν
πολυεπίπεδες και συντονισμένες προσπάθειες και παρεμβάσεις. Επομένως αναδύθηκε η
αναγκαιότητα της Συμβουλευτικής για την προώθηση στην απασχόληση. Τα άτομα που
πλήττονται περισσότερο από την ανεργία παρουσιάζουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.
Είναι ως επί το πλείστον γυναίκες, που συχνά βρίσκονται για μακρό διάστημα έξω από
την αγορά εργασίας, άτομα που έχουν υπό την προστασία τους άλλα άτομα. Για αυτό, τα
άτομα αυτά χαρακτηρίζονται ως «Ευάλωτα Κοινωνικά Άτομα» (Ε.Κ.Ο.) και έχουν
ληφθεί υποστηρικτικά μέτρα πέραν της κατάρτισης, όπως η παροχή Συνοδευτικών
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών και η προώθηση στην απασχόληση.
Κεφάλαιο 1ο: Εκπαίδευση Ενηλίκων - Θεωρητικό πλαίσιο
Η Εκπαίδευση Ενηλίκων αποτελεί ένα ευρύ πεδίο, που περιλαμβάνει όλες τις
δραστηριότητες μέσα από τις οποίες άνθρωποι που θεωρούνται ενήλικες από την
κοινωνία τους μαθαίνουν με τρόπο συστηματικό και οργανωμένο. Περιλαμβάνει ως
υποσύνολά της την αρχική και συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, την
επιμόρφωση, την εκπαίδευση σε χώρους εργασίας, την πολυδιάστατη εκπαίδευση
κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων (Κόκκος, 1999).
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενηλίκων εκπαιδευόμενων
Για να είναι αποτελεσματική η μάθηση για έναν ενήλικα, χαρακτηριστικά όπως το
ιδανικό της ενηλικιότητας, η αυτοεξέλιξη, η αίσθηση προοπτικής, η αυξημένη
αυτονομία, η υπευθυνότητα για τον εαυτό και τους άλλους και ο αυτοκαθορισμός πρέπει
να αποτελούν στόχους της μαθησιακής διεργασίας, ώστε ο ενήλικος να εκδηλώνει την
φυσική του τάση να είναι αυτοκατευθυνόμενος, αυτοδύναμος και να αποφασίζει ο ίδιος
τι θα μάθει και με ποιον τρόπο. Οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν έτσι την αναγκαία αίσθηση
του προσωπικού επιτεύγματος. Τονώνεται η κριτική σκέψη, ενθαρρύνεται η διάθεσή
τους να συνεχίσουν να μαθαίνουν, ενισχύεται η αυτοεικόνα και η αυτοεκτίμησή τους. Οι
ενήλικοι έχουν την τάση για αυτοκαθορισμό, που αποτελεί προωθητικό παράγοντα
μάθησης. Όμως η ενηλικιότητα δεν επιτυγχάνεται απόλυτα. Πολλοί την απεμπολούν και
νιώθουν καλύτερα αν αντιμετωπιστούν και καθοδηγηθούν σαν παιδιά (Κόκκος, 1999).
Επιπρόσθετα, οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι διαθέτουν εμπειρίες και γνώσεις, στις οποίες
έχουν επενδύσει συναισθηματικά. Εάν κάποιες από αυτές σχετίζονται με το περιεχόμενο
του προγράμματος, όπως επίσης και οι εμπειρίες των υπόλοιπων συμμετεχόντων,
μπορούν ν’ αποτελέσουν σημαντική πηγή μάθησης. Ενδέχεται ωστόσο, να χρειάζεται να
συντελεστεί μία διαδικασία «απομάθησης» στην περίπτωση που οι υπάρχουσες εμπειρίες
δεν είναι κατάλληλες. Αφορά μια διαδικασία εξαιρετικά δύσκολη καθώς πρόκειται για
γνώσεις και πεποιθήσεις βαθιά ριζωμένες, στις οποίες επιπλέον οι ενήλικες έχουν
επενδύσει συναισθηματικά. Για να επιτευχθούν αυτά, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα
πρέπει να υιοθετεί κατάλληλες μεθόδους. Χρειάζεται να αφήνει περιθώριο στην
πρωτοβουλία των εκπαιδευομένων, να τους επιτρέπει να μεγιστοποιούν τις επιλογές
τους, να συμμετέχουν ενεργητικά σε όλες τις φάσεις και τις πλευρές της μαθησιακής
διεργασίας.
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Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών
Η διαδικασία ανίχνευσης των αναγκών ορίζεται ως ένα συστηματικό σύνολο
διαδικασιών, με σκοπό τον καθορισμό προτεραιοτήτων και τη λήψη των αποφάσεων για
ένα πρόγραμμα αναβάθμισης του οργανισμού, που μπορεί να συνεπάγεται οργανωτικές
βελτιώσεις, οργανωτική αναδιάρθρωση, ανακατανομή πόρων ή απλά τη βελτίωση της
αποτελεσματικότητας του οργανισμού και την επίλυση προβλημάτων. Η ανίχνευση
στοχεύει ώστε η επιμορφωτική παρέμβαση να ανταποκρίνεται στις εξατομικευμένες
ανάγκες των επιμορφωμένων και να συνδέεται με τους επιχειρησιακούς στόχους και τις
οργανωτικές αλλαγές κάθε υπηρεσίας ή φορέα του δημοσίου (ekdd.gr, 30/06/2012).
Κατά τον σχεδιασμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, οι ανάγκες προσδιορίζονται και
ως προς τα τρία επίπεδα, των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των στάσεων. Απαιτείται
συλλογή δεδομένων και στατιστική επεξεργασία, πριν από την επιμόρφωση, ιδιαίτερα
για ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, όπως
το δικό μας. Στη διερεύνηση των αναγκών πρέπει να ληφθεί υπόψη τόσο το προφίλ των
επιμορφωμένων (προσόντα, ανάγκες, φιλοδοξίες, δεξιότητες), όσο και η οργανωτική
στοχοθεσία και σκοποθεσία της θέσης εργασίας και του περιβάλλοντός της, του
οργανισμού.
Κεφάλαιο 2ο: Συμβουλευτική και Εκπαίδευση Ενηλίκων
Σύνδεση Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Ο όρος Συμβουλευτική συμπεριλαμβάνει την εργασία με άτομα και με σχέσεις, η οποία
μπορεί να συνδέεται με την ανάπτυξη, την υποστήριξη κρίσεων, να είναι
ψυχοθεραπευτική, καθοδηγητική ή να έχει στόχο την επίλυση προβλημάτων. Η
Συμβουλευτική έχει σκοπό να δίνει στον πελάτη μια ευκαιρία να εξερευνήσει, να
ανακαλύψει και να αποσαφηνίσει τους τρόπους που θα του παράσχουν μια ζωή πιο
ικανοποιητική και δημιουργική ( AC, 1984 από Mc eod, 2005).
Η Επαγγελματική Συμβουλευτική αποσκοπεί στη διερεύνηση και αποσαφήνιση
των κλίσεων, των προοπτικών και των πιθανών λύσεων σχετικά με την επιλογή
επαγγέλματος από τον συμβουλευόμενο. Σύμφωνα με την παραδοσιακή προσέγγιση
(μοντέλο) του Parsons (Amundson et al., 2008), η Επαγγελματική Συμβουλευτική
αναπτύσσεται πάνω σε τρεις άξονες-στάδια:
 Ανάπτυξη σαφούς κατανόησης του εαυτού, των ταλέντων, των ικανοτήτων, των
ενδιαφερόντων, των πόρων και των περιορισμών.
 Ανάπτυξη γνώσης σχετικά με τις απαιτήσεις και προϋποθέσεις επιτυχίας, τα
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, τις απολαβές, τις ευκαιρίες και τις προοπτικές
σε διαφορετικούς επαγγελματικούς κλάδους.
 Χρήση σωστής συλλογιστικής αναφορικά με τις σχέσεις αυτών των δύο
κατηγοριών δεδομένων.
Ο ρόλος του Συμβούλου στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
Ιδιαιτέρως σημαντική κρίνεται η αποστολή του Συμβούλου, τόσο σε ατομικό όσο και
ομαδικό επίπεδο, μιας και στοχεύει στην ανάπτυξη της αυτογνωσίας και της θετικής
αυτοαντίληψης του συμβουλευομένου. Το άτομο υποστηρίζεται ώστε να ανιχνεύσει και
να κατανοήσει τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του, ικανότητες, δεξιότητες,
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ενδιαφέροντα, κλίσεις, φιλοδοξίες. Στόχος είναι μέσω της διαδικασίας αυτής και με τη
χρήση κατάλληλων ψυχοτεχνικών εργαλείων να αποκτήσει το άτομο θετική εικόνα για
τον εαυτό του. Η αξιοποίηση των στοιχείων συμβάλλει στο να θέτει στόχους το άτομο,
να συγκεντρώνει πληροφορίες, να επεξεργάζεται εναλλακτικές λύσεις. Αν συσχετίσει
όλα τα παραπάνω θα μπορέσει να προβεί στη λήψη ορθών αποφάσεων, με σκοπό την
ένταξή του στην ενεργό ζωή και στην αγορά εργασίας (www.ekep.gr).
Κεφάλαιο 3ο: Φύλο και απασχόληση
Κοινωνικές διακρίσεις και στερεοτυπικές αντιλήψεις για το φύλο
Στις δυτικές κοινωνίες, οι άνδρες θεωρούνται ικανοί, λογικοί, διεκδικητικοί, επιθετικοί,
έξυπνοι, ανταγωνιστικοί, καλοί στις θετικές επιστήμες ενώ οι γυναίκες πιστεύεται πως
είναι αδύναμες, φλύαρες, ευγενικές, παθητικές, εξαρτημένες, θερμές, εκφραστικές και με
κλίση στη λογοτεχνία και την τέχνη. Τα περισσότερα από τα χαρακτηριστικά
προσωπικότητας που εμπεριέχονται στο ανδρικό στερεότυπο αξιολογούνται θετικά
συχνότερα
από
εκείνα
του
γυναικείου
στερεότυπου
(http://socialpsychology.wordpress.com). Παρά τα βήματα προόδου που έχουν σημειωθεί
τα τελευταία χρόνια για την καταπολέμηση των διακρίσεων μεταξύ των φύλων στον
τομέα της εργασίας, τόσο σε θεσμικό πλαίσιο όσο και μέσα από την ανάπτυξη
εξειδικευμένων δράσεων, τα στερεότυπα χαρακτηριστικά του φύλου και οι
προκαταλήψεις δεν επιτρέπουν ακόμη την ισότιμη αντιμετώπιση και εκπροσώπηση των
γυναικών στον τομέα αυτό.
Η συμμετοχή των γυναικών σε προγράμματα κατάρτισης με σκοπό την προώθηση της
απασχόλησης
Για να είναι αποτελεσματική η επαγγελματική κατάρτιση, ώστε να καταφέρει να μειώσει
την ανεργία πρέπει να συμμετέχουν τόσο το εργαζόμενο άτομο όσο και η επιχείρηση. Ο
εργαζόμενος θα πρέπει να εκφράζει τις απόψεις του για το σχεδιασμό, ελλείψεις και
τρόπους βελτιώσεις του προγράμματος και η επιχείρηση θα πρέπει να υλοποιεί
προγράμματα τα οποία να ικανοποιούν τους στόχους και την αύξηση της
παραγωγικότητάς της. Επιπλέον οι τοπικοί φορείς να διαλέγουν προγράμματα
κατάλληλα για τις ανάγκες που έχει η αγορά εργασίας και να συνεργάζονται με το
κράτος ώστε να επιλύουν τυχόν προβλήματα (Καρακατσανίδης, 1998). Στα
προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων η παρουσία των γυναικών είναι αυξημένη.
Συμμετέχουν σε αυτά για να αποκτήσουν περισσότερα προσόντα και να βελτιώσουν την
εργασιακή τους θέση, για να εκπαιδευτούν σε θέματα που έχουν έλλειψη λόγω κενών
(Γιαννακοπούλου & Θάνος, 2013).
Αναγκαιότητα προγραμμάτων γυναικείας επιχειρηματικότητας
Τα τελευταία χρόνια, η γυναικεία επιχειρηματικότητα έχει συμβάλλει ουσιαστικά στην
απασχόληση, με αξιοσημείωτα, πράγματι αποτελέσματα. Εμφανίζεται ως μια
αποτελεσματική απάντηση στην πάγια υστέρηση των δεικτών της γυναικείας
απασχόλησης στη χώρα μας, η οποία σήμερα προσδιορίζεται στο 49% έναντι του μέσου
κοινοτικού όρου που υπερβαίνει το 58%. Οι γυναίκες επιχειρηματίες αντιμετωπίζουν
ποικίλα εμπόδια και δυσκολίες, από το στάδιο της απόφασης της ανάληψης της
επιχειρηματικής δράσης έως το στάδιο της υλοποίησής της. Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον
ποιοτικό χαρακτηριστικό αφορά στους λόγους έναρξης της επιχειρηματικής
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δραστηριότητας. Διαπιστώνεται ότι οι γυναίκες εμφανίζουν σταθερά υψηλότερα
ποσοστά επιχειρηματικότητας για λόγους ανάγκης (40% των γυναικών έναντι 22% των
ανδρών επιχειρηματιών) και χαμηλές επιδόσεις στην επιχειρηματικότητα υψηλών
δυνατοτήτων και ευκαιριών. Διαφαίνεται ότι η ανάγκη του απεγκλωβισμού από το
καθεστώς της ανεργίας είναι αυτή που κυρίως κινητοποιεί τις γυναίκες για την έναρξη
της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Παράλληλα, το ποσοστό των γυναικών που
απευθύνονται επιχειρηματικά στον τελικό καταναλωτή είναι κατά 7% ανώτερο του
αντίστοιχου ποσοστού των ανδρών.
Κεφάλαιο 4ο : Η παρούσα έρευνα
Μεθοδολογική προσέγγιση της έρευνας
Για τη συλλογή του δείγματος των γυναικών πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο ΚΕΚ
«ΑΝΕΛΙΞΙΣ» που πραγματοποιήθηκε το πρόγραμμα κατάρτισης και συμβουλευτικής
υποστήριξης. Σκοπός ήταν η μελέτη των φακέλων με πλήρη προσωπικά στοιχεία και
στοιχεία απασχολησιμότητας των καταρτιζομένων γυναικών της ομάδας‐στόχου. Από τις
60 γυναίκες που παρακολούθησαν το πρόγραμμα, επελέγη δείγμα 15 ατόμων/γυναικών.
Το δείγμα θεωρήθηκε αντιπροσωπευτικό γιατί περιλάμβανε γυναίκες από όλες τις
βαθμίδες τις εκπαίδευσης και με διαφορετική οικογενειακή κατάσταση. Επίσης,
αποσκοπούσαμε στο να συμπεριληφθούν γυναίκες διαφορετικής ηλικίας, παραμονής
στην ανεργία ή κατάστασης απασχόλησης, αλλά και γυναίκες που προχώρησαν στην
ανάληψη επιχειρηματικής δράσης με την υποστήριξη του προγράμματος.
Τα στοιχεία από τα στελέχη προώθησης στην απασχόληση συνελέγησαν µέσω
δοµηµένης συνέντευξης. Οι απαντήσεις μάς καθοδηγούν στη επιλογή ποιοτικής
προσέγγισης. Επιπλέον, η συλλογή των δεδομένων αυτών εμπλουτίστηκε μέσω του
αυτοσχέδιου ερωτηματολογίου που προηγείτο της συνέντευξης και μέσου του οποίου
συλλέχθηκαν ποσοτικά δεδομένα, που αφορούσαν τα ίδια άτομα και το ίδιο περιεχόμενο
ερωτήσεων. Τέλος, στα δεδομένα των εργαλείων αυτών προστέθηκαν στοιχεία από
σύντομο βιογραφικό σημείωμα και μελέτη του φακέλου των γυναικών του δείγματος,
μέσω επιτόπιας επίσκεψης στο ΚΕΚ που παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Παρουσίαση και ανάλυση δεδομένων
Η παρουσίαση των δεδομένων που συλλέχθηκαν από τις συμμετέχουσες στο
συμβουλευτικό πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τους παρακάτω άξονες:
Α. Δημογραφικά χαρακτηριστικά
Ηλικιακές ομάδες: μία γυναίκα στην ομάδα των 21‐25, από μια επίσης στις ομάδες 51‐55
και 56‐60 ετών, δύο γυναίκες στις ομάδες των 26‐30, 41‐45 και > 60 ετών ενώ οι
περισσότερες γυναίκες, από 3 άτομα, κατανέμονται στις ηλικίες 31‐35 και 46‐50
ετών.
Εθνικότητα: Δώδεκα (12) γυναίκες ήταν Ελληνίδες, και τρεις (3) είχαν ξένη εθνικότητα.
Πιο συγκεκριμένα, μία γυναίκα καταγόταν από την Αλβανία, μία από την Σερβία
και μία από την Ουκρανία.
Οικογενειακή κατάσταση: Έξι (6) ήταν έγγαμες με παιδιά, πέντε (5) ήταν άγαμες χωρίς
παιδιά, δυο (2) ήταν έγγαμες χωρίς παιδιά, μια (1) χήρα και μια (1) διαζευγμένη με
παιδιά.
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Β. Στοιχεία απασχόλησης και εκπαίδευσης
Εργασιακή κατάσταση: Οι δέκα γυναίκες (10) παραμένουν άνεργες και μετά το πέρας του
προγράμματος, ενώ μόλις πέντε (5) γυναίκες δηλώνουν ότι εργάζονται. Έξι (6) από
το σύνολο των δεκαπέντε γυναικών του δείγματος είναι μακροχρόνια άνεργες.
Σχετικά με το επίπεδο εκπαίδευσης: Διαπιστώνεται ότι είναι αρκετά υψηλό, αφού τρεις (3)
από αυτές τις γυναίκες είναι απόφοιτες Λυκείου, μία έχει τεχνική κατάρτιση,
(Σχολή Κομμωτικής), 4 είναι απόφοιτες ειδικών αναγνωρισμένων σχολών, πέντε
(5) γυναίκες είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ και δυο (2) γυναίκες κατέχουν
μεταπτυχιακό τίτλο.
Τυπικά προσόντα: Ως προς αυτά αναφέρθηκε τυπική και άτυπη γνώση ξένης γλώσσας.
Παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης: Η πλειοψηφία των γυναικών (12 από τις 15)
έχουν απαντήσει θετικά. Πρέπει να σημειωθεί ότι από τις τρεις (3) γυναίκες που
δεν έχουν παρακολουθήσει άλλα προγράμματα κατάρτισης υπήρξε μία Ελληνίδα
που δήλωσε ότι δεν γνώριζε έως τώρα, την ύπαρξη τέτοιων προγραμμάτων.
Επαγγελματική εμπειρία: Τα 2/3 σχεδόν των γυναικών (9 στις 15 γυναίκες) έχουν πάνω
από 10 χρόνια εμπειρίας, ενώ από τις υπόλοιπες 6 οι 4 γυναίκες έχουν πάνω από 6
χρόνια. Οι 2 γυναίκες που έχουν 2 και 4 χρόνια εμπειρίας (στις ομάδες 2‐4 & 4‐6
έτη) είναι 25 και 27 ετών αντίστοιχα, κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος. Πρέπει
εδώ να σημειωθεί ότι η πλειοψηφία των γυναικών εργάζονταν χωρίς ασφάλιση.
Οικονομική κατάσταση: 2 μόνο έχουν ατομικό ετήσιο εισόδημα πάνω από 20.000 ευρώ
ετησίως, μία γυναίκα 6.000 €, ενώ οι υπόλοιπες 12 κάτω από 3.000.
Γ. Στοιχεία για την ικανοποίηση από την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης
Ικανοποίηση από το επίπεδο συμβουλευτικής: Το ½ των συμμετεχουσών (7 άτομα) την
κρίνουν ως «πολύ ικανοποιητική», 3 άτομα «άριστη», 2 άτομα «ικανοποιητική»,
ένα (1) άτομο «μέτρια» ενώ δυο (2) άτομα έκριναν την παροχή Συμβουλευτικής
«ανεπαρκή».
Προσωπικό του φορέα: Οι απαντήσεις ήταν μεταξύ «Άριστης» και «Πολύ
ικανοποιητικής», ενώ μόνο δυο (2) γυναίκες την έκριναν «Ικανοποιητική».
Σύσταση υπηρεσιών Συμβουλευτικής σε τρίτους: Απάντησαν θετικά οι δεκατρείς (13) στις
δεκαπέντε (15) γυναίκες, ενώ δυο (2) γυναίκες προτίμησαν να μην απαντήσουν.
Κεφάλαιο 5ο : Συζήτηση
Συσχέτιση στοιχείων προφίλ με την απασχολησιμότητα
Αξιολογώντας τα εξαγόμενα στοιχεία διαπιστώνεται ότι τα ευρήματα της έρευνάς μας
συμφωνούν με τα ευρήματα της βιβλιογραφίας, σχετικά με τα στοιχεία του προφίλ αλλά
και της απασχολησιμότητας για τον πληθυσμό των γυναικών που πλήττονται από την
ανεργία. Όσον αφορά στις ατομικές, κοινωνικές, οικονομικές συνθήκες, η πλειοψηφία
των γυναικών που παρακολούθησαν το πρόγραμμα ανήκουν στην ηλικία άνω των 30
ετών. Είναι είτε άγαμες είτε παντρεμένες χωρίς όμως υποχρεώσεις. Αυτό συμφωνεί και
με άλλες έρευνες που θέλουν τις γυναίκες είτε να μην μπαίνουν στη διαδικασία να
ιδρύσουν κάποια επιχείρηση είτε να την ιδρύουν, όταν πλέον τα παιδιά τους έχουν
μεγαλώσει (Κασιμάτη κ.ά., 1995). Η πλειοψηφία των συμμετεχουσών είναι Ελληνίδες.
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το πρόγραμμα αφορούσε την υποστήριξη για ίδρυση
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κοινωνικών επιχειρήσεων. Αλλοδαποί και μετανάστες που βρίσκονται στη χώρα μας
αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα κοινωνικού, οικονομικού χαρακτήρα, που δεν
ενθαρρύνουν την επιχειρηματικότητα. Από την άλλη πλευρά, μόνο η μία από τις τρεις
αλλοδαπές γυναίκες της έρευνάς μας έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα εκμάθησης
ελληνικής γλώσσας που απευθύνεται σε άτομα που προέρχονται από ξένες χώρες
(αλλοδαποί, παλιννοστούντες, πολιτικοί πρόσφυγες).
Η πλειοψηφία των συμμετεχουσών είναι άγαμες είτε έγγαμες με παιδιά, τα οποία
όμως είναι ενήλικα. Μόνο δύο γυναίκες έχουν ανήλικα παιδιά και έχουν πλήρη
υποστήριξη από το οικογενειακό τους περιβάλλον. Το φαινόμενο της μονογονεϊκής
οικογένειας παρατηρείται τα τελευταία χρόνια (Πιπερόπουλος, 1998). Δυστυχώς, δεν
υπάρχει καμία ειδική μέριμνα για τις γυναίκες που μεγαλώνουν μόνες τα παιδιά τους,
καθώς δε λαμβάνουν κανένα επίδομα από τον ΟΑΕΔ, ενώ το επίδομα που λαμβάνουν
από την Πρόνοια, δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών της καθημερινότητας. Οι
περισσότερες είναι άνεργες, κυρίως επειδή δεν υπάρχει κανένας υποστηρικτικός φορέας
για τη φύλαξη των παιδιών, ιδιαίτερα όταν αυτά είναι ηλικίας έως τριών ετών. Η
πλειοψηφία των γυναικών δήλωσε αδυναμία στην κάλυψη των εξόδων και συμπληρώνει
το εισόδημα υποστηρικτικά, από τους γονείς ή το σύζυγο. Ακόμα και οι γυναίκες που
ίδρυσαν δική τους επιχείρηση δήλωσαν ότι δε μπορούν να επιβιώσουν οικονομικά,
καθώς τα έσοδα καλύπτουν καταρχήν τα πάγια έξοδα της επιχείρησης. Κατά τη διάρκεια
των συνεντεύξεων διαπιστώθηκε προβληματισμός για την βιωσιμότητα των
επιχειρήσεων στο άμεσο μέλλον. Το εκπαιδευτικό επίπεδο είναι αρκετά υψηλό. Όσον
αφορά τη συσχέτιση της εργασίας με τις προηγούμενες σπουδές, διαπιστώνεται ότι
εργάστηκαν σε αντικείμενα άσχετα με τις σπουδές ή τα ενδιαφέροντά τους. Ειδικότερα
στην περίπτωση των αλλοδαπών γυναικών, η αρχική απασχόληση στην Ελλάδα δεν είχε
σχέση με τις προηγούμενες σπουδές. Από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων
διαφαίνεται ότι δεν έχουν οικονομική ευχέρεια, κάτι που διαπιστώνεται και από το
ετήσιο εισόδημά τους, επομένως χρειάζονται την εργασία. Οι νεώτερες διακρίνονται από
ενθουσιασμό για το αντικείμενο και την ανάγκη δημιουργίας, στοιχείο που απουσιάζει
από τις μεγαλύτερες, οι οποίες απαλλαγμένες πλέον από οικογενειακές υποχρεώσεις
ζητούν να καλύψουν τον ελεύθερο χρόνο τους, να τακτοποιήσουν επαγγελματικά τα
παιδιά τους ή την συνταξιοδότησή τους. Όσον αφορά τους στόχους επαγγελματικής
εξέλιξης, όλες ‐ πλην δύο γυναικών ‐ απάντησαν ότι έθεταν στόχους, είτε αυτοί ήταν να
αναλάβουν πιο υπεύθυνη θέση μέσα στην εργασία τους, είτε να αλλάξουν απασχόληση
για καλύτερες συνθήκες εργασίας, είτε αλλαγή εργασίας ώστε να σχετίζεται με το
αντικείμενο σπουδών. Δύο γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας απάντησαν αρνητικά στην
επαγγελματική τους εξέλιξη: «δεν έβαζα υψηλούς στόχους, προτεραιότητά μου η
κάλυψη των οικονομικών υποχρεώσεων». Ειδικότερα η γυναίκα αυτή αντιμετώπιζε
σοβαρά οικονομικά προβλήματα λόγων πτώχευσης της επιχείρησης του συζύγου της και
χρεών στα οποία ήταν εγγυητής η ίδια. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της
δεύτερης γυναίκας η οποία αναφέρθηκε τόσο σε αυτήν την ερώτηση, όσο και σε άλλες
ερωτήσεις της έρευνας, στην προτεραιότητα της οικογένειας έναντι της εργασίας της:
«Δεν έβαζα προσωπικούς επαγγελματικούς στόχους, οι επαγγελματικοί στόχοι
προσαρμόζονταν στους στόχους της οικογένειας μου. Επέλεγα πάντα τη δουλειά που
μπορούσα να κάνω ανάλογα την κατάσταση που βρισκόμουν. Έφτιαχνα το επάγγελμά
μου». Η θέση αυτή επιβεβαιώνει τη γενική διαπίστωση, που αποτυπώνεται και στη
βιβλιογραφία, όπου οι γυναίκες επιτελούν ταυτόχρονα πολλούς ρόλους με αποτέλεσμα
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τη σύγκρουση και την αποδυνάμωση κάποιων απ’ αυτούς. Στις περισσότερες
περιπτώσεις, οι οικογενειακές υπευθυνότητες υπερτερούν των προσωπικών επιθυμιών
και επαγγελματικών φιλοδοξιών των γυναικών (Βουτυράς, 1981).
Επίσης είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι, η πλειοψηφία των γυναικών στις
ενέργειες που έκανε προκειμένου να βρει εργασία, δεν απευθύνθηκε σε φορείς
προώθησης στην απασχόληση, αλλά στηρίχθηκε κυρίως σε προσωπικές ενέργειες και
στον κύκλο των γνωριμιών. Τις πιο πάνω διαπιστώσεις ενισχύουν και οι απαντήσεις των
γυναικών, όσον αφορά την πηγή πληροφόρησής τους για το συγκεκριμένο πρόγραμμα:
μόνο τρεις συμμετέχουσες ενημερώθηκαν από τον οικείο ΟΑΕΔ. Οι μισές γυναίκες του
δείγματος (7 άτομα) ενημερώθηκαν από άτομο του φιλικού ή οικογενειακού τους
περιβάλλοντος, τρεις γυναίκες από τον Δήμο Χολαργού, στον οποίο υπάγεται το ΚΕΚ
που υλοποιήθηκε το πρόγραμμα, και δύο από άλλους φορείς της κοινοπραξίας ΔΥΕΚΟ
στην οποία συμμετείχε το ΚΕΚ υλοποίησης του προγράμματος.
Βελτίωση των προσωπικών στοιχείων ανάπτυξης
Η πλειοψηφία των γυναικών είναι συνειδητοποιημένες για τα «θέλω» τους, εκφράζονται
έντονα όταν μιλούν για τα ενδιαφέροντά τους, τα οποία προσπάθησαν να κάνουν
επάγγελμα. Ειδικότερα, θεωρούν ότι είναι δραστήριες, οργανωτικές, επιμελείς
κοινωνικές, εχέμυθες, ενώ δύο ανέφεραν ότι είναι «τελειομανείς», που ναι μεν τις φθείρει
αλλά το θεωρούν σημαντικό πλεονέκτημα στη δουλειά τους, όπως και στην οικογένειά
τους.
Στα αδύνατα σημεία αναφέρθηκε η ανυπομονησία, η αναποφασιστικότητα, ο
φόβος στη λήψη ρίσκου, έλλειψη διεκδικητικότητας και προβλήματα στη διαχείριση
ανθρώπινων σχέσεων, είτε πρόκειται για εργοδότες είτε συνεργάτες όπως τις υπόλοιπες
γυναίκες της επιχείρησης που σύστησαν. Ακόμα, τρεις αλλοδαπές γυναίκες μίλησαν για
το γεγονός της ξενοφοβίας επειδή έχουν υποστεί φαινόμενα επαγγελματικού και
κοινωνικού ρατσισμού. Ειδικότερα, από τις πέντε γυναίκες που προχώρησαν σε σύσταση
επιχείρησης, δύο δήλωσαν ως θετικά στοιχεία την κοινωνικότητα ενώ μία δήλωσε
τελειομανής. Στα αρνητικά, οι τρεις πρώτες δήλωσαν την εμπιστοσύνη σε τρίτους με
αποτέλεσμα να έχουν προδοθεί σε κάποιες περιπτώσεις, την εθελοντική εργασία και την
τελειομανία, την οποία δεν θεωρούν απόλυτα αρνητική. Αντίθετα οι δύο επόμενες
μίλησαν για την έλλειψη αυτοπεποίθησης και διεκδικητικότητας, με αποτέλεσμα όπως
ομολογούν, να γίνονται αντικείμενα εκμετάλλευσης. Ας σημειωθεί ότι οι δύο αυτές
γυναίκες αντιμετωπίζουν σήμερα προβλήματα βιωσιμότητας της επιχείρησής τους.
Από τα ανωτέρω διαπιστώνεται ότι αυτές που προχώρησαν στην ίδρυση
επιχείρησης, αν και αποφασιστικές, καμία δεν ανέφερε στα θετικά στοιχεία την
αυτοπεποίθηση. Από την άλλη διαπιστώνεται ότι, ανεξάρτητα από την ανάληψη
επιχειρηματικής δράσης ή όχι, αρκετές γυναίκες της έρευνάς μας χαρακτηρίζονται από
έλλειψη αυτοπεποίθησης. Θεωρούμε ότι σε αυτό επιδρούν τόσο τα εγγενή
χαρακτηριστικά του φύλου και τα στερεότυπα που σχετίζονται με την απασχόληση, όπως
αναφέρθηκαν πιο πάνω, όσο και το καθεστώς της ανεργίας το οποίο επιδρά στην ψυχική
διάθεση και στην αυτοαντίληψη των γυναικών.
Τεχνικές εύρεσης εργασίας
Από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην ενότητα αυτή διαφαίνεται ότι οι απόψεις
διίστανται. Oι αποκλίσεις στις απαντήσεις των συνεντεύξεων ταυτίζονται με αυτές των
ερωτηματολογίων για τις συγκεκριμένες τεχνικές. Όταν όμως οι τεχνικές εξετάζονται
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μεμονωμένα, στα θέματα της προετοιμασίας για συνέντευξη, προσεκτικής σκέψης για
την επιλογή επαγγέλματος και βοήθειας στην κατάστρωση σχεδίου δράσης, δεν
διαπιστώνονται ιδιαίτερες αποκλίσεις.
Αντίθετα, στα θέματα της σύνταξης ή βελτίωσης βιογραφικού σημειώματος,
χρησιμοποίησης διαδικτύου για ανεύρεση εργασίας και πληροφόρησης για φορείς
απασχόλησης‐κατάρτισης διαπιστώθηκαν αποκλίσεις. Οι αποκλίσεις αυτές πιθανόν
οφείλονται στην ανομοιογένεια του δείγματος όσον αφορά προηγούμενη επάρκεια
γνώσεων και δεξιοτήτων, που όντως είχαν κάποια άτομα ή έλλειψη αυτών, όπως επίσης
και τις προσδοκίες των γυναικών από το πρόγραμμα.
Ίδρυση και λειτουργία επιχείρησης
Οι απαντήσεις των ερωτώμενων γυναικών για τα θέματα που αφορούν τη συγκεκριμένη
ενότητα δείχνει ότι για την πλειοψηφία υπάρχουν αποκλίσεις. Ωστόσο, μία σε βάθος
επεξεργασία των απαντήσεων κατηγοριοποιεί τις γυναίκες του δείγματος σε αυτές που
προχώρησαν στην ίδρυση επιχειρήσεων, σε αυτές που έμειναν σύντομο διάστημα σε
κατάσταση ανεργίας και στις γυναίκες που ήταν μακροχρόνια άνεργες. Διαπιστώνεται ότι
ανάλογα με την κατάστασή τους, οι γυναίκες αναζητούσαν διαφορετικές πληροφορίες
και σίγουρα για κάποιες από αυτές δεν ήταν πρόθεσή τους η ίδρυση επιχείρησης.
Καταρχάς, για τις γυναίκες που σύστησαν επιχειρήσεις παρατηρείται ταύτιση των
απαντήσεων των συνεντεύξεων με τα δεδομένα των ερωτηματολογίων, για την
«ικανοποίηση» τους από τις υπηρεσίες Συμβουλευτικής. Αναφέρθηκαν διεξοδικά, στα
επιμέρους βήματα ίδρυσης της επιχείρησης.
Συμβουλευτική με σκοπό την επίτευξη επαγγελματικών στόχων
Η γενική εικόνα για το βαθμό ικανοποίησης των συμμετεχόντων από το επίπεδο
Συμβουλευτικής, είναι θετική, καθώς σχεδόν οι μισές συμμετέχουσες την κρίνουν ως
«πολύ ικανοποιητική» ενώ τρεις γυναίκες «άριστη». Δύο την χαρακτηρίζουν ως
«ικανοποιητική», μία «μέτρια» ενώ δύο έκριναν την παροχή Συμβουλευτικής
«ανεπαρκή». Όταν η ερώτηση γίνεται πιο συγκεκριμένη και αφορά την εξυπηρέτηση από
το προσωπικό, η εικόνα είναι επίσης πολύ καλή. Οι απαντήσεις είναι μοιρασμένες
μεταξύ της «Άριστης» και «πολύ ικανοποιητικής», ενώ μόνο δύο την εκτίμησαν ως απλά
«ικανοποιητική». Επίσης διαπιστώθηκε η δημιουργία κατάλληλου μαθησιακού κλίματος
εμπιστοσύνης και διαλόγου, από πλευράς εκπαιδευτών.
Σχετικά με το χρόνο που αφιερώθηκε στις υπηρεσίες Συμβουλευτικής, μία γενική
διαπίστωση είναι ότι για τις γυναίκες που εξαρχής δεν είχαν σκοπό τους τη σύσταση
επιχείρησης ήταν αρκετός ενώ για τις εν δυνάμει νέες επιχειρηματίες όχι. Από τις
δεύτερες, για κάποιες που ήταν ήδη πιο έτοιμες για τη σύσταση επιχείρησης ήταν
αρκετός, αλλά θα ήθελαν να συνεχιστεί η υποστήριξη του προγράμματος και στη
συνέχεια, κατά την λειτουργία πλέον της επιχείρησης, ενώ για άλλες που δεν ήταν τόσο
έτοιμες, δεν ετίθετο τόσο το θέμα του χρόνου αλλά το θέμα του αντικειμένου
Συμβουλευτικής που ένιωθαν ότι υστερούσαν και στο οποίο ήθελαν να δοθεί
περισσότερο βάρος. Διαπιστώνεται ότι οι απαντήσεις διαφοροποιούνται, ανάλογα με τις
προσδοκίες κάθε γυναίκας από το πρόγραμμα αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του
προφίλ και την ετοιμότητα των γυναικών που ανέλαβαν επιχειρηματική πρωτοβουλία.
Σχετικά με την αποτελεσματικότητα του προγράμματος, ως προς τον απώτερο
σκοπό της απασχολησιμότητας, τόσο από τις απόψεις των γυναικών όσο και από το
αντικειμενικό γεγονός της σύστασης, κατά μία περισσότερων επιχειρήσεων από τον
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αρχικό σχεδιασμό, διαφαίνεται ότι τον πέτυχε, καθώς προωθήθηκαν περισσότερα άτομα
στην επιχειρηματικότητα. Δεδομένης όμως της ανομοιογένειας της ομάδας, όσον αφορά
τα χαρακτηριστικά κάθε ατόμου αλλά και τις προσδοκίες του από την συμβουλευτική, τα
συμπεράσματα της έρευνας υποδεικνύουν την ανάγκη όχι μόνο για την επίτευξη του
στόχου της απασχολησιμότητας ως μεμονωμένου μετρήσιμου δείκτη αλλά και σε
συνδυασμό με την εξατομικευμένη διερεύνηση και αξιολόγηση των αναγκών,
ικανοτήτων, και προσόντων και την κατάρτιση ατομικού σχεδίου δράσης για κάθε
συμβουλευόμενη.
Κοινή παρατήρηση της πλειοψηφίας των συμμετεχόντων όσον αφορά τομείς που
δεν κάλυψε η Συμβουλευτική ήταν οι επισκέψεις και η πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις
του επιχειρηματικού ενδιαφέροντος των γυναικών. Από την μία διαφαίνεται ότι οι
γυναίκες που πήραν τελικά την πρωτοβουλία σύστασης επιχείρησης αξιοποίησαν τους
τίτλους σπουδών τους, δείχνοντας ότι πιστεύουν στο αντικείμενό τους και θέλουν να
επενδύσουν σε αυτό. Από την άλλη όμως η κατάσταση παρουσιάζεται σήμερα
περισσότερο πολύπλοκη. Επιπλέον, ο ισχυρός προσανατολισμός των γυναικών σε
ανθρωπιστικές επιστήμες είναι ένας ακόμη λόγος που ερμηνεύει την χαμηλότερη
επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά και τη χαμηλή βιωσιμότητα των γυναικείων
επιχειρήσεων ( abrianidis et al., 2004· Ξηραδάκη, 1988).
Κεφάλαιο 6ο: Συμπεράσματα
Η έρευνα κατέδειξε ότι η Επαγγελματική Συμβουλευτική μπορεί να βοηθήσει
ουσιαστικά τα άτομα στην προώθηση της απασχόλησης. Ακόμα, επιβεβαιώνεται και
προάγεται η υπάρχουσα γνώση πάνω στα χαρακτηριστικά του προφίλ των γυναικών, τα
οποία έχουν επηρεάσει την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Επίσης οι απόψεις των
γυναικών για την Συμβουλευτική διαφέρουν ανάλογα με τις προηγούμενες εμπειρίες
τους, την εκπαιδευτική τους κατάσταση, την κατάσταση της ανεργίας και ειδικότερα την
διάρκεια αυτής, τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις που σχετίζονται με την
επαγγελματική καριέρα των γυναικών και άρα τις προσδοκίες που έχουν όταν έρχονται
στην Συμβουλευτική. Υπάρχουν γυναίκες που έχουν κατασταλάξει όσον αφορά τον
επαγγελματικό τους προσανατολισμό αλλά και γυναίκες που στερούνται στοιχείων
αυτογνωσίας ‐ αυτοαντίληψης ή τεχνικών δεξιοτήτων και πρακτικών και ζητούν
υποστήριξη στην ενδυνάμωση και στις τεχνικές εύρεσης εργασίας.
Επιπλέον, η συμβουλευτική που παρέχεται στα ΚΕΚ, για να είναι αποτελεσματική,
θα πρέπει να στηρίζεται στις αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και στους τρόπους με
τους οποίους μαθαίνουν οι ενήλικες, λαμβάνοντας υπόψη τις προηγούμενες εμπειρίες
τους. Ο ρόλος του Συμβούλου ως διαμεσολαβητή ‐ εμψυχωτή είναι καταλυτικός. Με την
καταλυτική του αρωγή, οι ενήλικες σταδιακά θα εμπλακούν σε μια διαδικασία
επεξεργασίας και στοχασμού ώστε να διαπιστώσουν δυσλειτουργίες που παρουσιάζει η
ένταξή τους στην εργασιακή πραγματικότητα, να επανεξετάσουν αντιλήψεις που
αποτελούσαν εμπόδια και να υιοθετήσουν νέες, σύμφωνα με τη νέα πραγματικότητα
στην απασχόληση. Θα πληροφορεί χωρίς να δίνει έτοιμες απαντήσεις, τονώνοντας την
αυτενέργεια τους ώστε να προχωρήσουν με δική τους πρωτοβουλία στην μεταστροφή
των αντιλήψεων αυτών. Έτσι η Συμβουλευτική θα στοχεύει από τη μια στη προετοιμασία
για την είσοδο στην αγορά εργασίας αλλά θα αποτελεί και μια διαρκή εκπαίδευση,
προκειμένου τα άτομα να ανταπεξέρχονται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες
εργασίας.
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Ασπασία Θεοδωρακάκη*
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Το παρόν άρθρο αναφέρεται στο Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό και πιο
συγκεκριμένα στην περιγραφή ενός Ολοκληρωμένου Μοντέλου Επαγγελματικού Προσανατολισμού, καθώς και τις εμπειρίες που προέκυψαν από την εφαρμογή του. Αρχικά
παρουσιάζεται το παρόν εκπαιδευτικό και κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο
καλείται ο σύγχρονος εκπαιδευτικός να εφαρμόσει το μοντέλο του Επαγγελματικού
Προσανατολισμού. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η ομαδική διαδικασία και τα
πλεονεκτήματα που αυτή προσφέρει στην εφαρμογή του Επαγγελματικού
Προσανατολισμού. Τέλος, στην τελευταία ενότητα καθώς και στο παράρτημα γίνεται
λόγος για την υλοποίηση του προτεινόμενου μοντέλου σε εφήβους.
Λέξεις-κλειδιά: Ολοκληρωμένο Μοντέλο Επαγγελματικής και Προσωπικής ανάπτυξης,
ομαδική συμβουλευτική, δημιουργικότητα.
CREATIVE INTERVENTIONS ON A COMPLETE VOCATIONAL GUIDANCE
MODEL
The present article refers to School-oriented Vocational Guidance. It particularly alludes
to the description of an Integrated model of Vocational Guidance, in addition to the
experiences resulting from its application. Initially, the present educational and socioeconomic context is presented, in which the modern educator is called to apply the model
of vocational guidance. Subsequently, the group process and the advantages that it offers
to the implementation of Vocational Guidance are presented. Finally, in the last section,
as well as the annex, the implementation of the proposed model in adolescents is
suggested.
Key words: Complete Model of Professional and Personal Development, Group
Counseling, Creativity.
Εισαγωγή
Οι ραγδαίες κοινωνικοοικονομικές αλλαγές και η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας
δημιουργούν συνεχώς νέα δεδομένα στην αγορά εργασίας. Σε αυτά τα ταχύτατα
μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα οι σημερινοί έφηβοι και μελλοντικοί εργαζόμενοι πολλές
φορές θα βρεθούν μπροστά σε σημαντικές αποφάσεις ή θα χρειαστεί να
επαναπροσδιορίσουν και να επανασχεδιάσουν την σταδιοδρομία τους (Παπαπροκοπίου,
2002). Ταυτόχρονα στη νέα αγορά εργασίας δεξιότητες όπως η δημιουργικότητα, η
επίλυση σύνθετων προβλημάτων, η κριτική σκέψη, η ευελιξία, η συνεργασία, αποκτούν
όλο και μεγαλύτερη βαρύτητα. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα καλείται να
* Η Α.Θ. είναι Εκπαιδευτικός ΠΕ04 Φυσικός και Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού,
απόφοιτη του Π.Ε.ΣΥ.Π. της Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ. Επικοινωνία: aspasiath@gmail.com
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ανταποκριθεί και να προετοιμάσει τους εφήβους για την νέα πραγματικότητα, βοηθώντας
τους να αναπτύξουν δεξιότητες για την νέα αγορά εργασίας και τη διαχείριση της
σταδιοδρομίας τους.
Στην προετοιμασία των εφήβων για την νέα πραγματικότητα του 21ου αιώνα μπορεί
να συμβάλουν αποτελεσματικά οι υπηρεσίες του Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
Ωστόσο στο ισχύον εκπαιδευτικό σύστημα, οι εκπαιδευτικοί απουσιάζουν από τη
συμμετοχή στο σχεδιασμό προγραμμάτων Εκπαιδευτικού Προσανατολισμού, που να
ανταποκρίνονται στις προαναφερθείσες συνθήκες. Έτσι ο εκπαιδευτικός ενώ συμβάλλει
ενεργά στη διαμόρφωση του χαρακτήρα και της προσωπικότητας των νέων - κυρίως
μέσα από τη μαθησιακή διαδικασία και το πέρασμα της εφηβικής ηλικίας - κρατά
παθητικό ρόλο στην προσπάθεια των μαθητών να αναζητήσουν και εν τέλει να βρουν την
ιδανική - ίσως - γι’ αυτούς επαγγελματική διέξοδο (Παπαναούμ, 2003).
Ολοκληρωμένο μοντέλο και ο ρόλος της ομάδας
Στην παρούσα εργασία επιχειρείται να αναδειχθεί η αποτελεσματικότητα ενός
Ολοκληρωμένου Μοντέλου Επαγγελματικής και Προσωπικής Ανάπτυξης (Τασιόπουλος,
2015) εμπλουτισμένο με δημιουργικές παρεμβάσεις, στην προετοιμασία των εφήβων για
τη νέα πραγματικότητα στην αγορά εργασίας. Οι έφηβοι χρειάζονται μια συστηματική
συμβουλευτική παρέμβαση προκειμένου να ενεργοποιήσουν όλο τους το δυναμικό για
την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη. Το συγκεκριμένο μοντέλο επιλέχτηκε
διότι αποτελεί μια ολοκληρωμένη διαδικασία που βοηθά τον συμβουλευόμενο συνειδητά
να επιλέξει τον επαγγελματικό του στόχο και να σχεδιάσει τον τρόπο που θα τον
επιτύχει. Τα βήματα του μοντέλου περιλαμβάνουν ενίσχυση της αυτοαντίληψης,
εκπαιδευτική και επαγγελματική πληροφόρηση, επεξεργασία των πληροφοριών για τη
λήψη απόφασης και κατάρτιση σχέδιου δράσης.
Πριν παρουσιαστεί το εφαρμοσμένο μοντέλο, κρίνεται αναγκαίο να γίνει λόγος για
τη σημασία που έχει στη σωστή λειτουργία του η έννοια και ο ρόλος της ομάδας. Είναι
ευρέως γνωστό ότι η ομάδα αποτελεί ένα σύστημα ή ακόμα καλύτερα ένα σύνολο
ατόμων που αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους ή και με το περιβάλλον (Γουρνάς, 2018). Στην
περίπτωση της ομάδας εφήβων του Επαγγελματικού Προσανατολισμού είναι σημαντικό
κάθε μέλος να διέπεται από μια αίσθηση ασφάλειας, εμπιστοσύνης και εκφραστικής
ελευθερίας (Αρχοντάκη & Φιλίππου, 2013). Με αυτόν τον τρόπο τα μέλη της ομάδας
αναπτύσσουν δεσμούς μεταξύ τους που βοηθούν να εξελίξουν τον καθένα ατομικά αλλά
και συλλογικά. Σε αυτό το σημείο καθοριστικός είναι ο ρόλος του καθηγητή-συμβούλου.
Ο σύμβουλος οφείλει να είναι ενημερωμένος για θέματα που αφορούν το χειρισμό των
ομάδων και την ανάπτυξη της δυναμικής της ομάδας, η οποία είναι μεγαλύτερη από το
άθροισμα της δυναμικής που διαθέτει το κάθε μέλος της ομάδας (Γουρνάς, 2018). Οι
παράγοντες που συμβάλλουν για την απελευθέρωση αυτής της δυναμικής και που η
στάση του συμβούλου τους ευνοεί είναι η αποδοχή, το αίσθημα του «ανήκειν» στην
ομάδα, η διάθεση να βοηθήσει το ένα μέλος το άλλο, η συνειδητοποίηση ότι τα μέλη
αντιμετωπίζουν τις ίδιες δυσκολίες και διλήμματα, οι σχέσεις που δημιουργούνται, η
αίσθηση ελευθερίας έκφρασης, η ευκαιρία για παρατήρηση των άλλων και του εαυτού.
Στην ομαδική λοιπόν συμβουλευτική του επαγγελματικού προσανατολισμού οι στόχοι
είναι ξεκάθαροι. Αφενός το άτομο αναπτύσσει την προσωπικότητά του και αφετέρου
βοηθάται στην κοινωνική και επαγγελματική του ανάπτυξη (Κοσμίδου-Hardy, 2007).
Εξάλλου τα συναισθήματα και οι δεξιότητες που δημιουργούνται και αναπτύσσονται
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μέσα από μια τέτοια διαδικασία είναι εργαλεία που βοηθούν άμεσα τόσο στον
επαγγελματικό προσανατολισμό όσο και στην καθημερινή ζωή.
Τα παραπάνω στοιχεία παρουσιάστηκαν προκειμένου να γίνει κατανοητό ότι το
Ολοκληρωμένο Μοντέλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού - συμπεριλαμβανομένου
και αυτού που προτείνεται στην παρούσα εργασία - έχει ως στόχο να βοηθήσει μαθητές,
εφήβους - και όχι μόνο - που θέλουν βοήθεια στο να κατασταλάξουν ή να επιβεβαιώσουν
τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό. Πολλές φορές βέβαια μέσα από τον
συμβουλευτικό αυτό κύκλο, οι μαθητές αλλάζουν εξ ολοκλήρου επαγγελματικό στόχο.
Γι’ αυτό το λόγο ο εκπαιδευτικός καλείται να δει τον κάθε μαθητή και ως μονάδα,
προκειμένου να βοηθήσει στην ανάπτυξη και την εξωτερίκευση των ιδιαίτερων ατομικών
χαρακτηριστικών του καθενός. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται οι αξίες, τα ιδανικά, τα
ενδιαφέροντα του καθένα. Τα χαρακτηριστικά αυτά συσχετίζονται με τα χαρακτηριστικά
που καλείται κάποιος να έχει σε μια δουλειά και έτσι είναι ευκολότερο να ληφθεί η
σωστή απόφαση για την επιλογή ενός επαγγέλματος. Όταν έχει ολοκληρωθεί η
διαδικασία οι μαθητές ακόμα και αν δεν έχουν καταλήξει πλήρως στον επαγγελματικό
τομέα που θέλουν να ακολουθήσουν, θα έχουν αποκτήσει σημαντικά εφόδια που θα τους
βοηθήσουν στη μετάβαση στην ενήλικη ζωή και στον κόσμο της εργασίας,
μετατρέποντας τη μετάβαση αυτή σε μια ευκαιρία προσωπικής ανάπτυξης και εξέλιξης.
Στόχοι του μοντέλου
Το μοντέλο εφαρμόστηκε σε ομάδα εφήβων μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου και ο βασικός
του στόχος ήταν η ενεργοποίηση των ίδιων των εφήβων ώστε:
1. να μάθουν τον τρόπο να διερευνούν τον εαυτό τους, το περιβάλλον και τον κόσμο
της εργασίας και υπεύθυνα να παίρνουν αποφάσεις μόνοι τους για τις
εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους επιλογές,
2. να αποκτήσουν δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας όπως κριτική σκέψη,
δημιουργικότητα, συνεργασία, ευελιξία, προσαρμοστικότητα, δεξιότητες να
αναζητούν, να επεξεργάζονται και να αξιολογούν τις πληροφορίες, ικανότητα
εύρεσης εναλλακτικών λύσεων, καθώς και ικανότητα αξιοποίησης του τυχαίου.
Το πρώτο βήμα του μοντέλου στόχευσε στη γνώση του εαυτού ως όλον και την
αναγνώριση της αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης του εαυτού από το ευρύτερο
περιβάλλον. Το επόμενο βήμα αφορούσε στην ενίσχυση δεξιοτήτων έρευνας, κριτικής
και αξιολόγησης των πληροφοριών για την αγορά εργασίας. Ακολούθησε η ανάπτυξη
δεξιοτήτων λήψης απόφασης για εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές. Το
τελευταίο βήμα αφορούσε στην κατάρτιση σχεδίου δράσης για τις κυρίαρχες
εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές. Εδώ εδόθη ιδιαίτερη βαρύτητα στην
ανάπτυξη ικανοτήτων εύρεσης εναλλακτικών λύσεων, αξιοποίησης λαθών, καθώς και
στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που χρειάζεται η σύγχρονη αγορά εργασίας (soft skills), οι
οποίες αποκτώνται μέσω της ενεργοποίησης των εφήβων σε παράλληλες δραστηριότητες
και εθελοντικές δράσεις. Η εφαρμογή του μοντέλου στηρίχθηκε στην αξιοποίηση της
ομάδας ενώ τα μεθοδολογικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν βασίσθηκαν στο βίωμα
εμπειριών, στην ανακάλυψη, στη δημιουργία σχέσεων στην ομάδα, στην εστίαση στο
συναίσθημα και αποτέλεσαν ένα ενιαίο όλον στα πλαίσια μιας συστημικής σχέσης. Οι
βιωματικές συμμετοχικές τεχνικές και εργαλεία τέχνης είχαν στόχο όχι την παθητική
λήψη πληροφοριών αλλά την ενεργό συμμετοχή των εφήβων στην ανακάλυψη της
γνώσης, διευκολύνοντας τους μαθητές να βιώσουν εμπειρίες και συναισθήματα και να
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παράγουν οι ίδιοι τη γνώση για τον εαυτό τους και τους άλλους. Κάποια από αυτά ήταν:
προσομοίωση, παιγνίδια ρόλων, αναπλαισίωση, debate, μεταφορές, αφήγηση ιστοριών,
καταιγισμός ιδεών, ταξίδι κατευθυνόμενης φαντασίας, εργασία σε ομάδες, παιγνίδια
δημιουργικότητας, δραστηριότητες δημιουργικής έκφρασης χρησιμοποιώντας κάθε
είδους τέχνη, ερωτήσεις που εξάπτουν την φαντασία, φιλοσοφία για παιδιά, μαιευτική
μέθοδος, δημιουργία e-portfolio με online εφαρμογές.
Η διάρκεια όλου του προγράμματος ήταν 24 ώρες κατανεμημένες σε 12 δίωρες
εβδομαδιαίες συναντήσεις. Ο χώρος υλοποίησης του προγράμματος ήταν η «Search»
Παιδική Βιβλιοθήκη του Δήμου Κηφισιάς και διέθετε πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Χρησιμοποιήθηκαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές, προβολέας, οθόνη και ηχεία. Η ομάδα
αποτελείτο από έξι μαθήτριες της Γ΄ Γυμνασίου από διαφορετικά σχολεία της ίδιας
περιοχής.
Στο παράρτημα παρουσιάζεται ο συνοπτικός πίνακας των 12 συναντήσεων.
Η ολοκληρωμένη δομή του μοντέλου, οι βιωματικές συμμετοχικές τεχνικές και τα
εργαλεία τέχνης που χρησιμοποιήθηκαν ενεργοποίησαν γνωστικοσυναισθηματικά τους
εφήβους ώστε να αξιοποιήσουν όλο το δυναμικό τους, για την προσωπική, κοινωνική και
επαγγελματική τους ανάπτυξη. Έμαθαν πώς να διερευνούν, να αξιολογούν τις
πληροφορίες, να τις επεξεργάζονται, να τις συσχετίζουν με τα στοιχεία του εαυτού τους
και να αποφασίζουν. Άλλαξαν οπτική για τα λάθη και εστίασαν στην θετική οπτική και
την αξιοποίηση των λαθών. Επιπλέον καλλιέργησαν δεξιότητες όπως: κριτική σκέψη,
δημιουργικότητα, ικανότητα λήψης απόφασης, ευελιξία, προσαρμοστικότητα,
συνεργασία, οι οποίες θεωρούνται δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας, δεξιότητες του
21ου αιώνα και δεξιότητες ζωής. Κατάλαβαν τη σημασία του να σκέπτονται δημιουργικά,
να βρίσκουν καινοτόμες λύσεις, και εναλλακτικές διαδρομές. Να αναγνωρίζουν τα
συναισθήματα τους και να κατανοούν τα συναισθήματα των άλλων και ότι αυτό τους
οδηγεί σε καλύτερες σχέσεις και καλύτερες αποφάσεις.
Συμπεράσματα
Σε μια εποχή ταχύτατα εξελισσόμενη, με την τεχνολογία να επηρεάζει την αγορά
εργασίας και να δημιουργεί θέσεις εργασίας με νέες δεξιότητες, οι μαθητές έχουν
περισσότερο από ποτέ ανάγκη τις υπηρεσίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Το
Ολοκληρωμένο Μοντέλο Επαγγελματικής και Προσωπικής Ανάπτυξης εμπλουτισμένο
με δημιουργικές δραστηριότητες βοηθά τους εφήβους να ενεργοποιηθούν και μόνοι τους
υπεύθυνα να αποφασίσουν για το μέλλον τους και να δράσουν. Ταυτόχρονα γνωρίζουν
μια μεθοδολογία την οποία οι ίδιοι θα μπορούν να χρησιμοποιούν διαχρονικά
προκειμένου να αποφασίζουν για τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους επιλογές
(Δόλγυρα, 2017). Παράλληλα αναπτύσσουν δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας για να
ανταποκριθούν στις προκλήσεις των καιρών. Το συγκεκριμένο μοντέλο θα μπορούσε να
αποτελέσει ένα λειτουργικό πακέτο υπηρεσιών Επαγγελματικού Προσανατολισμού και
ανάπτυξης δεξιοτήτων των μαθητών, στα πλαίσια των Βιωματικών Δράσεων στην Γ΄
Γυμνασίου, το οποίο θα κάλυπτε το κενό που δημιούργησε η κατάργηση του θεσμού του
Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Συνοπτικός πίνακας των 12 συναντήσεων
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

1η

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Γνωριμία, Δημιουργία θετικού
κλίματος
Συμβόλαιο συνεργασίας
Παρουσίαση του προγράμματος, της
μεθοδολογίας και του σκοπού
Κλείσιμο, Ανακεφαλαίωση, σύνδεση
με την επόμενη συνάντηση
Σύνδεση με προηγούμενη συνάντηση
και αναφορά στην παρούσα.
Ολιστική θεώρηση του εαυτού

2η

Ανακάλυψη επαγγελματικών
ενδιαφερόντων
Γνωριμία με το e-portfolio
Κλείσιμο, Ανακεφαλαίωση, σύνδεση
με την επόμενη συνάντηση
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Παιχνίδι «Η συνέντευξη»
Καταιγισμός ιδεών
Απόσπασμα κινημ. ταινίας
Εργασία σε ομάδες
Συζήτηση στην ολομέλεια
Άσκηση «Τι αισθάνομαι»
Άσκηση «Τι αισθάνομαι»
Παρουσίαση μύθου από
video και δημιουργικές
ερωτήσεις
Ελεύθερη και δομημένη
άσκηση ενδιαφερόντων
Παρουσίαση σε power point
Άσκηση «Τι αισθάνομαι»
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3η

Σύνδεση με προηγούμενη
520συνάντηση και αναφορά στην
παρούσα
Ανακάλυψη και ιεράρχηση των
επαγγελματικών ενδιαφερόντων
Μεταφορά στο ατομικό προφίλ των
κυρίαρχων επαγγελματικών
ενδιαφερόντων
Κλείσιμο, Ανακεφαλαίωση, σύνδεση
με την επόμενη συνάντηση
Σύνδεση με προηγούμενη συνάντηση
και αναφορά στην παρούσα
Ανακάλυψη ικανοτήτων και
δεξιοτήτων

4η

Ιεράρχηση και μεταφορά στο ατομικό
προφίλ
Κλείσιμο, Ανακεφαλαίωση, σύνδεση
με την επόμενη συνάντηση
Σύνδεση με προηγούμενη συνάντηση
και αναφορά στην παρούσα
Ανακάλυψη επαγγελματικών αξιών
5η

Κλείσιμο, Ανακεφαλαίωση, σύνδεση
με την επόμενη συνάντηση
Σύνδεση με προηγούμενη συνάντηση
και αναφορά στην παρούσα
6η

Ανακάλυψη επαγγελματικών αξιών
Ιεράρχηση και μεταφορά των
κυρίαρχων στο ατομικό προφίλ
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Άσκηση «Τι αισθάνομαι»
Άσκηση «Φέρνω κάτι μαζί
μου»
Αφήγηση στην ομάδα
Άσκηση«Προτείνω
επαγγέλματα με βάση τα
ενδιαφέροντα»
Άσκηση «Τι αισθάνομαι»
Άσκηση «Τι αισθάνομαι»
Λογοτεχνικό απόσπασμα
Δημιουργικά ερωτήματα και
συζήτηση
Ελεύθερη άσκηση
ικανοτήτων και δεξιοτήτων
Ενδεικτική λίστα ικανοτήτων
δεξιοτήτων
Άσκηση «Το ταξίδι του
Ήρωα»

Άσκηση «Τι παίρνω μαζί
μου»
Άσκηση «Τι αισθάνομαι»
Παρουσίαση της άσκηση
«Το ταξίδι του Ήρωα»
Αφήγηση ιστορίας
Power point με φωτογραφίες
Ελεύθερη άσκηση αξιών
Παραμύθι σε video
Ενδεικτική λίστα αξιών
Παιγνίδι «Κατανοώ τα
συναισθήματα του άλλου»
Άσκηση «Τι αισθάνομαι»
Άσκηση «Τα όνειρα που θα
ήθελα να γίνουν
πραγματικότητα»
Άσκηση «Γιατί θέλω να
ζήσω αυτό το όνειρο»
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Κλείσιμο, Ανακεφαλαίωση, σύνδεση
με την επόμενη συνάντηση
Σύνδεση με προηγούμενη συνάντηση
και αναφορά στην παρούσα
Ανακάλυψη των προσωπικών
χαρακτηριστικών
Μεταφορά των κυρίαρχων
προσωπικών χαρακτηριστικών στο
ατομικό προφίλ
7η

Ενίσχυση της αυτοαντίληψης και
αυτοεκτίμησης
Κλείσιμο, Ανακεφαλαίωση, σύνδεση
με την επόμενη συνάντηση
Σύνδεση με προηγούμενη συνάντηση
και αναφορά στην παρούσα
Αξιοποίηση λαθών, τυχαίων
γεγονότων, αποφασιστικότητα
8η

9η

Ανακάλυψη αποδεκτών συνθηκών
εργασίας και μεταφορά στο ατομικό
προφίλ των κυρίαρχων
Εισαγωγή στη διερεύνηση
επαγγελμάτων
Κλείσιμο, Ανακεφαλαίωση, σύνδεση
με την επόμενη συνάντηση
Σύνδεση με προηγούμενη συνάντηση
και αναφορά στην παρούσα
Γνωριμία με τα επαγγέλματα και τις
δεξιότητες του 21ου αι.
Ανάπτυξη δημιουργικής σκέψης για
επαγγελματικές επιλογές
Διευρυμένη λίστα επαγγελμάτων
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Ενδεικτική λίστα αξιών
Άσκηση «Το βίωμα της
αξίας»
Άσκηση «Τι αισθάνομαι»
Άσκηση «Τι φέρνω μαζί
μου»
Παιγνίδι «Το βάζο των
ερωτήσεων»
Απόσπασμα ομιλίας σε video
Δημιουργικά ερωτήματα και
συζήτηση
Ελεύθερη άσκηση
προσωπικών
χαρακτηριστικών
Ενδεικτική λίστα
προσωπικών
χαρακτηριστικών
Άσκηση «τα σακουλάκια»
Άσκηση «τι παίρνω μαζί
μου»
Άσκηση «Τι φέρνω μαζί
μου»
Άσκηση «Τι θα κάνω με τη
μουτζούρα μου»
Δημιουργικά ερωτήματα και
συζήτηση
Ενδεικτική λίστα αποδεκτών
συνθηκών εργασίας
Ενδεικτικές σελίδες στο
διαδίκτυο
Άσκηση «Τι αισθάνομαι»
Άσκηση «Τι φέρνω μαζί
μου»
Παρουσίαση σε power point
Ψηφιακή Αφήγηση
Παιγνίδι δημιουργικότητας
«Η μονοκονδυλιά»
Άσκηση «Η ομάδα προτείνει
επαγγέλματα σύμφωνα με το
ατομικό προφίλ» Ενδεικτικές
λίστες επαγγελμάτων
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Προτροπή για επιπλέον διερεύνηση
στην οικία

Κλείσιμο, Ανακεφαλαίωση, σύνδεση
με την επόμενη συνάντηση
Σύνδεση με προηγούμενη συνάντηση
και αναφορά στην παρούσα

10η

Περιβάλλον και ενδοβαλλόμενες
αξίες
Σμίκρυνση του διευρυμένου χάρτη
επαγγελμάτων
Κλείσιμο, Ανακεφαλαίωση, σύνδεση
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Κώστας Θεριανός
H ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η Κοινωνιολογία είναι το μάθημα με την μικρή αλλά και πιο περιπετειώδη ιστορία στην
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η εισαγωγή της αλλά και η απάλειψη της από τα αναλυτικά
προγράμματα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα
και τα σχολικά βιβλία φαίνεται ότι σχετίζονται με πολιτικές μεταβολές και κυβερνητικές
αλλαγές. Για πολλούς λόγους, φαίνεται ότι το συγκεκριμένο μάθημα έχει προσληφθεί
από πολλούς πολιτικούς και υπεύθυνους για το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής
με όρους πολιτικούς και όχι ως γνωστικό πεδίο που αποτελεί στοιχείο της σύγχρονης
αγωγής. Η εισήγηση παρουσιάζει το ιστορικό της Κοινωνιολογίας στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση, σε σχέση με την ευρύτερη εκπαιδευτική πολιτική.
Λέξεις-κλειδιά: Κοινωνιολογία, εκπαιδευτική πολιτική, Πολιτική Παιδεία, Κοινωνικές
Επιστήμες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
THE ROUTE OF SOCIOLOGY IN SECONDARY EDUCATION
Sociology is the course with little but more adventurous history in secondary education.
Its introduction and its deletion from secondary school curricula, changes in curricula and
textbooks seem to be related to political changes and governmental changes. For many
reasons, it seems that this course has been viewed by many politicians and responsible for
the design of educational policy in political terms and not as a cognitive field that is an
element of modern education. The paper presents the history of Sociology in secondary
education, in relation to the wider educational policy.
Key words: Sociology, Educational Policy, Political Education, Social Sciences in
Secondary Education.
Εισαγωγή
H Κοινωνιολογία και γενικότερα οι Κοινωνικές Επιστήμες (social sciences) ή οι
Κοινωνικές Σπουδές (social studies) αποτελούν βασικό τμήμα των αναλυτικών
προγραμμάτων των περισσότερων χωρών της Δυτικής Ευρώπης. Βέβαια, οι δύο όροι
Κοινωνικές Επιστήμες / Κοινωνικές Σπουδές αναφέρονται σε διαφορετικούς τρόπους
οργάνωσης της σχολικής γνώσης που παραπέμπουν σε διαφορετικές επιστημολογικές
παραδοχές για τη μάθηση. Οι Κοινωνικές Επιστήμες είναι η παροχή μαθημάτων
στους/στις μαθητές/-τριες σχετικά με έννοιες, κατηγορίες και θέματα της Οικονομίας,
της Κοινωνιολογίας, της Πολιτικής Επιστήμης, της Ψυχολογίας και του Δικαίου. Οι
 Ο Κ.Θ. είναι Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Κοινωνικών Επιστημών, 4 ΠΕΚΕΣ Αττικής. Επικοινωνία:
ktherianos@yahoo.gr
ο
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Κοινωνικές Σπουδές είναι η προσέγγιση και ανάλυση θεμάτων (themes based curricula)
με έννοιες και κατηγορίες από τις Κοινωνικές Επιστήμες, χωρίς όμως αυτό να είναι και
απολύτως απαραίτητο. Μπορεί, δηλαδή, η προσέγγιση και ανάλυση θεμάτων όπως η
μόλυνση του περιβάλλοντος, ο εκφοβισμός, η διατροφή κτλ. να γίνει με όρους
διαμόρφωσης της συμπεριφοράς των μαθητών/-τριών στην κατεύθυνση της αποφυγής
αυτών των καταστάσεων, χωρίς απαραίτητα να γίνει ανάλυση των οικονομικών,
κοινωνικών και πολιτικών αιτίων που τις προκαλούν.
Παρά το γεγονός ότι η κριτική συζήτηση αυτού του είδους των προγραμμάτων
Κοινωνικών Σπουδών δεν αποτελεί αντικείμενο του παρόντος άρθρου, αξίζει να
επισημανθεί ότι και εδώ υπάρχει το ζήτημα του κατά πόσο οι μαθητές/-τριες μπορούν να
συσχετίσουν τα φαινόμενα που αναλύονται με τα θεωρητικά πλαίσια των επιστημών,
αλλά και κατά πόσο η «πρόδηλη εικόνα» της κοινωνίας στην οποία ζουν οι μαθητές
μπορεί να μετατραπεί σε «επιστημονική εικόνα» (Βαμβακερός, 2013). Ο ίδιος
προβληματισμός έχει αναπτυχθεί και για τα προγράμματα Citizenship Education
(Πολιτική Παιδεία, Αγωγή του Πολίτη) με την προσθήκη του κατά πόσο το περιεχόμενο
της πρέπει να είναι προς την κατεύθυνση ενός πολίτη που επιδιώκει να αλλάξει τη χώρα
του, διευρύνοντας τη δημοκρατία και τα δικαιώματα, ή ενός πολίτη που θα είναι
«πειθήνιος» στην εκάστοτε κυβέρνηση και τους νόμους της (Davies et al., 1999).
Προβληματισμοί, επίσης, για το περιεχόμενο της Πολιτικής Παιδείας αλλά και τη
σύνδεσή της με άλλα γνωστικά αντικείμενα, όπως η Ιστορία, η Γεωγραφία και η
Θρησκευτική Εκπαίδευση (Religious Education), μέσω των οποίων μπορεί ο/η μαθητής/τρια να αποκτήσει μια ολιστική αντίληψη για τα κοινωνικά και πολιτικά φαινόμενα, την
ιστορικότητά τους και την γεωπολιτική τους βαρύτητα στον κόσμο που ζει έχουν
διατυπωθεί και αναπτυχθεί στο εξωτερικό από πολλούς συγγραφείς και ειδικούς στη
διαμόρφωση αναλυτικών προγραμμάτων (curriculum makers) (βλ. χαρακτηριστικά:
ambert & Machon, 2001· Arthur et al., 2001· Gearon, 2004).
Όμως, αυτός ο προβληματισμός γύρω από την οργάνωση της σχολικής γνώσης
στην Κοινωνιολογία, τις Κοινωνικές Επιστήμες και την Πολιτική Παιδεία δεν έχει
αναπτυχθεί με ουσιαστικούς επιστημονικούς, επιστημολογικούς και παιδαγωγικούς
όρους στη χώρας μας, εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις (βλ. Κουγιουμτζάκη, 2001·
Κουζέλης, 2006· Kougioumtzaki, 2007· Φραγκουλίδου, 2018). Στην Ελλάδα, η
Κοινωνιολογία και οι Κοινωνικές Επιστήμες γενικότερα ενεπλάκησαν σε μια πολιτική
περισσότερο παρά παιδαγωγική αντιπαράθεση. Αυτή η εμπλοκή παραγκώνισε ζητήματα
οργάνωσης της σχολικής γνώσης, τα οποία συζητήθηκαν μακριά και πέρα από τη
σχολική πρακτική σε περιορισμένο ακαδημαϊκό κύκλο ως αντικείμενα της
επιστημολογίας ή θέματα διδακτορικών διατριβών. Οι ενότητες που ακολουθούν
δείχνουν, μέσω ενός σύντομου ιστορικού της παρουσίας της Κοινωνιολογίας στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τη συγκρότηση αυτής της πραγματικότητας.
Η πρόσληψη της Κοινωνιολογίας στην Ελλάδα
Το 1899, ο υπουργός παιδείας Ευταξίας σε νομοσχέδιο για την ανώτατη εκπαίδευση
προέβλεπε στη Νομική Σχολή τη δημιουργία έδρας «Εγκυκλοπαιδείας και Μεθοδολογίας
των Νομικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών και της Κοινωνιολογίας». Το
νομοσχέδιο Ευταξία δεν έγινε νόμος και οι προβλέψεις του δεν εφαρμόστηκαν
(Μπουζάκης, 2006).
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Το 1908, ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου δημιούργησε την Κοινωνιολογική
Εταιρεία. Νέοι επιστήμονες με σπουδές στο εξωτερικό την πλαισίωσαν. Η Εταιρεία από
το Φεβρουάριο του 1908 άρχισε να εκδίδει επιστημονικό περιοδικό με τίτλο Επιθεώρησις
των Κοινωνικών και Νομικών Επιστημών.
Κοινωνιολογία στην Ελλάδα, για πρώτη φορά, δίδαξε ο Δημήτρης Γληνός, το 1924
στην Παιδαγωγική Ακαδημία, στην οποία ήταν και διευθυντής. Για να γίνει κατανοητό
το πόσο πρωτοπόρο και καινοτόμο ήταν το εγχείρημα του Γληνού να εισαγάγει το 1924
το μάθημα της Κοινωνιολογίας αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Durkheim εξέδωσε το 1898 –
μόλις 23 χρόνια πριν – το κοινωνιολογικό περιοδικό L’Année Sociologique και το 1912
ήταν ο πρώτος που κατέλαβε τη θέση του τακτικού καθηγητή της έδρας «Επιστήμες της
Αγωγής και Κοινωνιολογία» στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης (Μπέλλα, 2018).
Στη δεκαετία του 1920 έχουμε τη συστηματική διδακτική ενασχόληση με την
Κοινωνιολογία στην Ελλάδα. Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κοινωνιολογία δίδασκε ο
Παναγιώτης Κανελλόπουλος ενώ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Κοινωνιολογία
δίδασκε ο διεθνούς φήμης κοινωνικός επιστήμονας Αβροτέλης Ελευθερόπουλος, ο
πρώτος που δίδαξε Κοινωνιολογία σε ελληνικό πανεπιστήμιο. Το 1937 απολύθηκε από
τη μεταξική δικτατορία. Πριν ο Ελευθερόπουλος δίδασκε στο πανεπιστήμιο της Ζυρίχης
και τις διαλέξεις του είχαν παρακολουθήσει ο Πλεχάνοφ και ο Λένιν, τα χρόνια που
ζούσαν εξόριστοι στην Ελβετία. Ο Πλεχάνοφ αφιερώνει αρκετές σελίδες στο βιβλίο του
Τα Θεμελιώδη προβλήματα του μαρξισμού στη σχέση ανάμεσα στις οικονομικές συνθήκες
και τη φιλοσοφία, την οποία ανέπτυξε ο Ελευθερόπουλος στα συγγράμματα του (βλ.
Πλεχάνοφ, χ.χ.). Από την άλλη πλευρά, ο Ελευθερόπουλος θυμόταν τους δύο Ρώσους
εξόριστους που παρακολουθούσαν τις διαλέξεις του και είχε επισημάνει τη διαφορά
τους, η οποία επαναλήφθηκε ποικιλότροπα από πολλούς μεταγενέστερους μελετητές της
ιστορίας της ρωσικής επανάστασης: ο Πλεχάνοφ ήταν δάσκαλος του μαρξισμού ενώ ο
Λένιν διψούσε για δράση (Κέφαλης, 2017).
Τα πρώτα κοινωνιολογικά εγχειρίδια στην ελληνική γλώσσα γράφτηκαν από τον
Παναγιώτη Κανελλόπουλο: Περί των μεθόδων της Κοινωνιολογίας (1926) και Ιστορία
και Κριτική των Κοινωνιολογικών Θεωριών (1929). Το δεύτερο έργο χρησιμοποιήθηκε
ως εγχειρίδιο για τους φοιτητές της Νομικής Σχολής. Το 1929 ο Κανελλόπουλος εξελέγη
υφηγητής της Κοινωνιολογίας στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και το
1933 μόνιμος καθηγητής στην έκτακτη αυτοτελή έδρα της Κοινωνιολογίας.
Η πρόσληψη της Κοινωνιολογίας στην Ελλάδα δεν έγινε σε πολικά ουδέτερο πεδίο
και σε ιδεολογικό κενό. Κάτι τέτοιο θα ήταν παράδοξο για μια επιστήμη που ασχολείται
με τη συγκρότηση της κοινωνίας, άρα και με την πολιτική. Θα ήταν, επίσης, παράδοξο η
ανάπτυξη της κοινωνικής επιστήμης στις αρχές του 20ου αιώνα να μείνει έξω από τις
κοσμογονικές πολιτικές εξελίξεις που συγκλόνιζαν τον πλανήτη (Πρώτος Παγκόσμιος
Πόλεμος, επανάσταση στη Ρωσία, ιδεολογική διαπάλη ανάμεσα στον μαρξισμό και τις
φιλελεύθερες θεωρίες κτλ., εμφάνιση του φασισμού στην Ευρώπη του μεσοπολέμου)
αλλά και τις οξύτατες ταξικές και πολιτικές αντιπαραθέσεις του ελληνικού χώρου
(Εθνικός Διχασμός, μικρασιατική καταστροφή, δυναμική εμφάνιση του εργατικού
κινήματος στην Ελλάδα, συγκρότηση του Κομμουνιστικού Κόμματος κτλ.).
Σε αυτές τις συνθήκες, κύριο μέλημα των πανεπιστημιακών κοινωνιολόγων έγινε η
αντιπαράθεση με τον ιστορικό υλισμό που κατακτούσε διαρκώς νέους φοιτητές. Από το
1922 είχε ιδρυθεί η ΟΚΝΕ (Ομοσπονδία Κομμουνιστικών Νεολαιών Ελλάδας), η οποία
αποτέλεσε χώρο ζύμωσης πολλών νέων και φοιτητών με τις ιδέες του μαρξισμού. Έργα

- 159 -

ου

Πρακτικά του 1 Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου
«Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Πολιτιστικές Δραστηριότητες»

της μαρξιστικής βιβλιογραφίας είχαν αρχίσει να εκδίδονται στην Ελλάδα, καθώς και
πραγματείες Ελλήνων μαρξιστών σχετικά με θέματα της ελληνικής ιστορίας. Το 1907, ο
Γ. Σκληρός εξέδωσε Το Κοινωνικό μας Ζήτημα, το οποίο ήταν η πρώτη προσπάθεια
ανάλυσης της ελληνικής κοινωνίας με βάση τον ιστορικό υλισμό. Το βιβλίο
κυκλοφόρησε στην Αθήνα σε 500 αντίτυπα, σε έκδοση του ίδιου του συγγραφέα. Ο
Διονύσης Κόκκινος, μέλος της Κοινωνιολογικής Εταιρείας και αργότερα συγγραφέας της
πολύτομης ιστορίας του 1821 και ακαδημαϊκός, δημοσίευσε το 1908 στην εβδομαδιαία
εφημερίδα Το Μέλλον μετάφραση του έργου του Ένγκελς Ουτοπικός και επιστημονικός
σοσιαλισμός. Το 1908, επίσης, κυκλοφόρησε η πρώτη μετάφραση του Κομμουνιστικού
Μανιφέστου στην Ελλάδα από τον Κώστα Χατζόπουλο. Τη δεκαετία του 1920-1930
αναπτύσσει έντονη μεταφραστική και συγγραφική δραστηριότητα ο Γιάνης Κορδάτος.
Τον Ιούνιο του 1924, κυκλοφόρησε το βιβλίο του Γιάνη Κορδάτου Η κοινωνική σημασία
της επανάστασης του 1821, όπου κάνει μια αναλυτική προσπάθεια να ερμηνεύσει την
επανάσταση του 1821 με τον ιστορικό υλισμό. Στα τέλη του 1925, ο Κορδάτος
κυκλοφόρησε την Νεοελληνική Πολιτική Ιστορία, την οποία αφιέρωσε στη μνήμη του
ηγετικού στελέχους του ΣΕΚΕ Δημοσθένη Λιγδόπουλου. Το 1925, επίσης, κυκλοφόρησε
η μετάφραση του βιβλίου του Έρμαν Γκόρτερ Ο ιστορικός υλισμός με πρόλογο του Γιάνη
Κορδάτου στη σειρά Φιλοσοφική και Κοινωνιολογική Βιβλιοθήκη των εκδόσεων
Βασιλείου.
Στο πλαίσιο της αυξανόμενης επίδρασης του μαρξισμού και στην πληθώρα των
εκδόσεων που αφορούσαν τον ιστορικό υλισμό, αναπτύσσεται μια αντίρροπη ιδεολογική
τάση στο πλαίσιο του πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1930, ο Κανελλόπουλος αφιέρωσε
μαθήματα κριτικής της θεωρίας του Μαρξ. Τρία χρόνια αργότερα, ο Κωνσταντίνος
Τσάτσος έκανε επίσης μαθήματα κριτικής του Ιστορικού Υλισμού στο πανεπιστήμιο
Αθηνών. Το 1935, ο Κανελλόπουλος εγκατέλειψε τα πανεπιστημιακά έδρανα για να
δοθεί στον πολιτικό αγώνα. Το 1937 με υπόμνημά του προς τον βασιλιά Γεώργιο Β΄
τόνιζε τον ιδεολογικό του αγώνα κατά του μαρξισμού: «[…] ηγωνίσθην βοηθούμενος,
δυστυχώς υπό ελαχίστων, διά τον εκτοπισμόν της υλιστικής κοσμοθεωρίας από την
συνείδησιν των νέων, συνείδησιν την οποίαν δυστυχώς η κοσμοθεωρία αύτη υπό το ένδυμα
του Μαρξισμού, χρησιμοποιών την Πατρίδα, την Οικογένειαν και την Θρησκείαν ως κενάς
και πομπώδεις λέξεις» (Πάπαρη, 2017). Η Κοινωνιολογία στην Ελλάδα εγκαθιδρύθηκε
έτσι στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας όχι σαν «αριστερή επιστήμη», όπως πιστεύουν
πολλοί, αλλά ως το επιστημονικό όχημα μέσω του οποίου πολιτικοί διανοητές της
αστικής τάξης προσπάθησαν να καταπολεμήσουν ιδεολογικά τον μαρξισμό.
Η διαδρομή της Κοινωνιολογίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η Κοινωνιολογία κάνει την εμφάνισή της στα αναλυτικά
προγράμματα σπουδών της μεταρρύθμισης της Ένωσης Κέντρου (1964). Προβλέπονταν
διδασκαλία τριών διακριτών αντικειμένων: Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία, Στοιχεία
Δημοκρατικού Πολιτεύματος και Δικαίου, Στοιχεία Οικονομικής Επιστήμης
(Μπουζάκης, 1999). Η χούντα κατάργησε τη διδασκαλία του μαθήματος. Όμως, το
χουντικό καθεστώς φαινόταν να κατανοούσε ότι έπρεπε να έχει κάποιο μάθημα
κοινωνικής και πολιτικής επιστήμης, προκειμένου να διαχειριστεί με τον τρόπο και το
ιδεολογικό περιεχόμενο που αυτό ήθελε τις πολιτικές ανησυχίες των μαθητών/-τριών.
Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε το βιβλίο Πολιτική Αγωγή του Θεοφύλακτου
Παπακωνσταντίνου, ο οποίος διετέλεσε και υπουργός παιδείας τα έτη 1967-1969. Το

- 160 -

ου

Πρακτικά του 1 Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου
«Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Πολιτιστικές Δραστηριότητες»

βιβλίο του Παπακωνσταντίνου περιέχει συστηματοποιημένες γνώσεις κοινωνιολογίας,
όπως η κοινωνική συμβίωση, τα κοινωνικά συστήματα, η σχέση κράτους και κοινωνίας
κτλ. Ο Θεοφύλακτος Παπακωνσταντίνου συνιστά, επίσης, με την ιδεολογική του
διαδρομή μια τρανταχτή διάψευση της στρεβλής πεποίθησης ότι «οι κοινωνικές
επιστήμες είναι αριστερές». Ο Παπακωνσταντίνου ξεκίνησε την ένταξή του στην
πολιτική ως στέλεχος του ΚΚΕ. Ως διευθυντής του περιοδικού Μαρξιστική Βιβλιοθήκη
του ΚΚΕ επέκρινε το περιοδικό Αρχείο του μαρξισμού επισημαίνοντας ότι «το περιοδικό
Μαρξιστική Βιβλιοθήκη εγγυάται μια σοβαρή αντιμετώπιση της έκδοσης έργων σχετικών
με τη μαρξιστική θεωρία καθώς και την πιστή από μεταφραστική άποψη απόδοση των»
(ΚΚΕ, Επίσημα Κείμενα, τόμος Β΄, σ. 201-202).
Η μεταπολίτευση θα τερματίσει τη χρήση του βιβλίου του Παπακωνσταντίνου και
θα το αντικαταστήσει με το βιβλίο Αγωγή του Πολίτη της μαχητικής φεμινίστριας Αγνής
Ρουσοπούλου.
Το μάθημα της Κοινωνιολογίας εισάγεται από την πρώτη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ,
το 1982, στη Γ΄ Λυκείου, στην Δ΄ Δέσμη, ως πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα για τους
υποψηφίους των σχολών οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών επιστημών.
Προκειμένου να καλυφθεί προσωρινά η ανάγκη σχολικού εγχειριδίου στο μάθημα της
Κοινωνιολογίας χρησιμοποιήθηκε το κυπριακό σχολικό βιβλίο Εισαγωγή στην
Κοινωνιολογία. Επρόκειτο για ένα μικρού μεγέθους τεύχος 75 σελίδων, γραμμένο από
Κύπριους εκπαιδευτικούς, που περιείχε τις βασικές έννοιες και τους βασικούς
θεωρητικούς της Κοινωνιολογίας. Το φθινόπωρο του 1983 εισήχθη στα σχολεία νέο
εγχειρίδιο. Συντονιστής του σχολικού της Κοινωνιολογίας, που άρχισε να διδάσκεται το
1984, ήταν ο καθηγητής Βασίλης Φίλιας. Μέλη της συγγραφικής ομάδας ήταν οι Γ.
Ρούσσης, Κ. Κασιμάτη, Φ. Τσαλίκογλου κ.ά. Το περιεχόμενο του βιβλίου, παρά τη
δυσνόητη γλώσσα του σε πολλά σημεία, ήταν τομή για το περιεχόμενο της σχολικής
εκπαίδευσης. Για πρώτη φορά οι μαθητές/-τριες έρχονται σε συστηματική επαφή με
έννοιες όπως οι κοινωνικές τάξεις, η πάλη των τάξεων, οι πελατειακές σχέσεις, η
ιδεολογία, η ανάπτυξη και η υπανάπτυξη, η μητρόπολη και η περιφέρεια του
καπιταλιστικού κόσμου κτλ. Στα Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια χρησιμοποιήθηκε ως
διδακτικό εγχειρίδιο το βιβλίο Προβλήματα της κοινωνίας και του ατόμου. Αναφορά στις
Κοινωνικές Επιστήμες. Συντονιστές της ύλης ήταν οι Θ. Βακαλιός και Σ. Γεδεών ενώ στη
συγγραφική ομάδα συμμετείχαν οι Γ. Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδου, Β. Γκιζελή κ.ά.
Οι θεματικές ενότητες του βιβλίου ήταν η εργασία και η ανεργία, η τεχνολογία και η
κοινωνία, η ισότητα εκπαιδευτικών ευκαιριών, οι μηχανισμοί επηρεασμού των ατόμων
από τα ΜΜΕ, μετανάστευση κ.ά.
Θα έδινε μια στρεβλή εικόνα της εποχής η εστίαση μόνο στο μάθημα της
Κοινωνιολογίας. Στην πρώτη τετραετία του ΠΑΣΟΚ υπήρχε ένας γενικός
προσανατολισμός στην κοινωνική διάσταση της σχολικής γνώσης. Το 1982 εισήχθηκε το
βιβλίο Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας για τη Β΄ Λυκείου που περιείχε κείμενα των
Γληνού, Βάρναλη, Λαπαθιώτη, ποιήματα του Σινόπουλου, της Βακαλό, του Άρη
Αλεξάνδρου, του Τάσου Λειβαδίτη, του Παπαδίτσα. Στο βιβλίο της Γ΄ Λυκείου, τη
σχολική χρονιά 1983-1984 εισήχθησαν ένα απόσπασμα από τη Δίκη του Κάφκα, ο
Μπολιβάρ του Εγγονόπουλου κ.ά. Τα σχολικά βιβλία Ιστορίας των Σκουλάτου –
Δημακόπουλου – Κόνδη που αποτελούσαν την Ιστορία Κορμού των τριών τάξεων του
Λυκείου εισήγαγαν τη διδασκαλία των επαναστάσεων, των ριζοσπαστικών ιδεών που
αναπτύχθηκαν στην Ευρώπη μετά το 18ο αιώνα, της Εθνικής Αντίστασης και του
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Εμφυλίου. Επίσης, υπήρχε και το βιβλίο Εισαγωγή στις Ιστορικές Σπουδές (Γιαννόπουλος
Γ., Οικονομοπούλου Ξ., Κατσουλάκος Θ.) που διδάσκονταν στην τρίτη και τέταρτη
δέσμη της τρίτης τάξης του λυκείου. Πρόκειται για ένα βιβλίο μεθοδολογίας της
Ιστορίας, το οποίο εισήγαγε στο σχολείο τη σύγχρονη προβληματική της ιστορικής
επιστήμης (κοινωνική, οικονομική ιστορία, σχολή των Annales, απόψεις του Άγγλου
ιστορικού Ε. Χ. Καρ για την ιστορία κτλ.).
Τέλος, στο πλαίσιο της λογικής της ενίσχυσης της κριτικής σκέψης των μαθητών
εισήχθηκε στην Α΄ Λυκείου το σχολικό βιβλίο Ιστορία του Ανθρώπινου Γένους,
αποσύρθηκε κατόπιν διαμαρτυριών που προήλθαν από την Νέα Δημοκρατία και την Ιερά
Σύνοδο. Το βιβλίο του Σταυριανού προσπαθούσε να «αφηγηθεί» την ιστορία του
ανθρώπινου γένους πατώντας στη θεωρία της εξέλιξης, στην αντίληψη που είχε
υιοθετήσει και ο Ένγκελς στην Διαλεκτική της Φύσης ότι ο άνθρωπος δημιούργησε
πολιτισμό με την εργασία κτλ. Επιπρόσθετα, οι αναλυτικές κατηγορίες του
ιμπεριαλισμού, της αποικιοκρατίας, της ταξικής ανισότητας που χρησιμοποιούσε ο
Σταυριανός για να «αφηγηθεί» συνοπτικά την ιστορία του ανθρώπινου γένους,
συσπείρωσαν τους ιδεολογικά και πολιτικά αντίπαλους τέτοιων αφηγήσεων. Το βιβλίο
αποσύρθηκε.
Η δεκαετία του 1990 ακύρωσε όλες αυτές τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες. Η
Κοινωνιολογία το 1992 σταμάτησε να εξετάζεται πανελλαδικά. Το 1993 εισήχθη ως
σχολικό εγχειρίδιο το βιβλίο της Βίκας Γκιζελή, Απλά Μαθήματα Κοινωνιολογίας, το
οποίο είχε διαφορετική θεματολογία και προσέγγιση από το προηγούμενο εγχειρίδιο.
Προσέγγιζε τα κοινωνικά φαινόμενα ολιστικά, υποβαθμίζοντας όμως την ταξική τους
διάσταση, κάτι που έκανε έντονα το προηγούμενο βιβλίο. Το 1997, το μάθημα της
Κοινωνιολογίας έγινε επιλογής και ουσιαστικά εξαφανίστηκε από τις σχολικές αίθουσες.
Έτσι, το νέο σχολικό εγχειρίδιο που εκδόθηκε το 1998 ουσιαστικά δεν διδάχθηκε, παρά
σε ελάχιστα σχολεία που έκαναν τμήματα Κοινωνιολογίας ως μάθημα επιλογής
(συγγραφείς Στ. Βλαχόπουλος, Α. Γεωργούλας, Ν. Ιντζεσίλογλου, Α. Κάλφας, Ε.
Μπρίκα). Το 2001 επανήλθε στα μαθήματα Γενικής Παιδείας της Γ΄ Λυκείου, όπου
παρέμεινε μέχρι το 2015 που έγινε μάθημα κατεύθυνσης στην Θεωρητική Κατεύθυνση
και στην Κατεύθυνση Οικονομίας - Πληροφορικής. Το 2004 γράφτηκε νέο σχολικό
εγχειρίδιο από τους/τις Ρ. Κασιμάτη, Στρ. Γεωργούλα, Ι. Πράνταλο και Μ.
Παπαϊωάννου, το οποίο χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά ισορροπημένη ανάπτυξη των
θεωρητικών ζητημάτων και των θεμάτων των σύγχρονων κοινωνιών. Αυτό το εγχειρίδιο
είναι το μακροβιότερο από όλα τα προηγούμενα και χρησιμοποιείται μέχρι και σήμερα
στα σχολεία.
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Ελευθέριος Καλαϊτζόγλου*, Εύα Aντωνιάδη**
ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΑΛ***
Στην παρούσα εργασία γίνεται κριτική αποτίμηση της λειτουργίας της τάξης μαθητείας
των ΕΠΑΛ. Καταγράφονται τα πλεονεκτήματα τους, η ευρωπαϊκή διάστασή τους, οι
στόχοι της λειτουργία τους. Τεκμηριώνεται η σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας.
Λέξεις-κλειδιά: τάξη μαθητείας, αγορά εργασίας, προγράμματα μαθητείας.
A CRITICAL APPROACH TO THE APPRENTICESHIP CLASS OF
VOCATIONAL LYCEUM
In this paper, a critical assessment of the operation of the apprenticeship class of
Vocational Lyceum is made. Their advantages, their European dimension, the goals of
their operation are recorded. Their connection to the labor market is documented.
Keywords: apprenticeship class, labor market, apprenticeship programmes.
Η τάξη μαθητείας
Η τάξη μαθητείας, όπως και άλλες μορφές μάθησης στον χώρο εργασίας, θεωρούνται
ιδιαίτερα αποτελεσματική μέθοδος μάθησης. Παρέχουν στους νέους και στους ενήλικες
εξειδικευμένες αλλά και γενικές δεξιότητες τις οποίες ζητούν οι εργοδότες,
διευκολύνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη μετάβαση από το σχολείο (ή άλλο περιβάλλον
μάθησης) στην εργασία.
Παρά τα πλεονεκτήματά τους σε ό,τι αφορά τη σύνδεση της επαγγελματικής
εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, τα προγράμματα μαθητείας δεν αξιοποιούνται
επαρκώς. Τα περισσότερα προγράμματα μαθητείας οδηγούν στην απόκτηση προσόντων
μεσαίου επιπέδου. Αυτά ήδη αποτελούν προαπαιτούμενο για την κάλυψη θέσεων
εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), τάση η οποία αναμένεται να επικρατήσει μέχρι
το 2025. Πάντως, στις αγορές όπου η προσφορά εργασίας είναι μεγαλύτερη από τη
ζήτηση (θέσεις), τα κριτήρια πρόσληψης που εφαρμόζουν οι εργοδότες γίνονται
ιδιαιτέρως απαιτητικά. Η ανάπτυξη προγραμμάτων μαθητείας εξαρτάται σε μεγάλο
βαθμό από τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν οι εργοδότες ως προς την παροχή της
κατάρτισης εντός του χώρου εργασίας, καθώς και τη συμμετοχή τους στον σχεδιασμό
των σχετικών προγραμμάτων σπουδών, σε συνεργασία με σχολεία και, εάν χρειαστεί, με
κέντρα κατάρτισης.
* Ο Ε.Κ. είναι Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δυτικής Αττική και Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ88.04. Επικοινωνία: Ίωνος Δραγούμη
24, 19200 Ελευσίνα, 210-55.45.332, kalaitzogloul@gmail.com
** Η Ε.Α. είναι Υπεύθυνη Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης ΠΕ86. Επικοινωνία: Ίωνος Δραγούμη 24, 19200 Ελευσίνα, 210-55.45.332,
evantoniades@gmail.com
*** Τίτλος εισήγησης στο συνέδριο: «Ο επαγγελματικός προσανατολισμός στο 4ο έτος, Τάξη Μαθητείας
στα ΕΠΑΛ. Το παράδειγμα της Δυτικής Αττικής».
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Σε ολόκληρη την Ευρώπη, τα εμπορικά επιμελητήρια διαχειρίζονται περί τις
900.000 θέσεις μαθητείας, όμως οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που παρέχουν τέτοιου είδους
προγράμματα είναι ελάχιστες.
Άλλο σημαντικό στοιχείο της τάξης μαθητείας είναι ότι εφαρμόζουν δυϊκά
συστήματα εκπαίδευσης. Τα ποιοτικά προγράμματα μαθητείας διευκολύνουν τη
μετάβαση των νέων στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, τα εν λόγω προγράμματα
μετριάζουν την αναντιστοιχία μεταξύ δεξιοτήτων και θέσης εργασίας, και μειώνουν τις
ελλείψεις σε δεξιότητες.
Ως «μαθητεία» ορίζεται το εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο ο μαθησιακός χρόνος
εναλλάσσεται μεταξύ του χώρου εργασίας και της εκπαιδευτικής δομής. Ο/η
μαθητευόμενος/η συνδέεται με συμφωνητικό Μαθητείας με τον εργοδότη και λαμβάνει
αμοιβή ή επίδομα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και έχει ασφαλιστική κάλυψη.
Στο πλαίσιο αυτό ο εργοδότης αναλαμβάνει να παράσχει στον/η μαθητευόμενο/μένη
εκπαίδευση, σύμφωνα με καθορισμένο πρόγραμμα, το οποίο, σε συνδυασμό με το
πρόγραμμα μάθησης στην εκπαιδευτική δομή, οδηγεί σε πιστοποίηση των γνώσεων και
δεξιοτήτων που απέκτησε ο/η μαθητευόμενος/μένη και οδηγεί σε συγκεκριμένο
επάγγελμα.
Η μαθητεία απευθύνεται σε ενήλικους/ες με στόχο:
 την αφομοίωση απαραίτητων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων,
 την ετοιμότητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις αυτής της μορφής μάθησης.
Η μαθητεία διεξάγεται με βάση συγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών, έτσι ώστε να:
 επιτυγχάνονται συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα,
 επιτυγχάνεται η ουσιαστική συνεργασία εκπαιδευτικής δομής με την επιχείρηση,
 αποτελεί δικλείδα ασφαλείας για την ορθή εφαρμογή της διαδικασίας απόκτησης
γνώσεων και δεξιοτήτων, τόσο στο σχολείο όσο και στο χώρο εργασίας.
Σκοπός της «τάξης μαθητείας» του ΕΠΑ.Λ. είναι:
 η παροχή προηγμένων θεωρητικών γνώσεων και ο εμπλουτισμός των δεξιοτήτων
που ολοκληρώνουν την εκπαίδευση σε μία επαγγελματική ειδικότητα,
 η μετάβαση των αποφοίτων σε ανώτερο επίπεδο επαγγελματικών προσόντων,
 η απόκτηση προϋπηρεσίας που αναμένεται να βοηθήσει τον ασκούμενο στη
μετέπειτα αναζήτηση εργασίας,
 η σύνδεση της επιστημονικής γνώσης με πρακτικά ζητήματα που άπτονται του
επαγγέλματος / της ειδικότητας, γεγονός που διευκολύνει την αφομοίωση των
θεωρητικών γνώσεων,
 η ανάδειξη των δεξιοτήτων των ασκουμένων και η ανάπτυξη επαγγελματικής
συνείδησης,
 η ομαλότερη μετάβαση των σπουδαστών/φοιτητών από την εκπαίδευση στην
αγορά εργασίας.
Στη μαθητεία προβλέπεται ημερήσια αποζημίωση για τους/τις μαθητευόμενους/ες και
ασφάλιση για:
 ομαλοποίηση της μετάβασης των αποφοίτων των Επαγγελματικών Λυκείων από
την εκπαίδευση στο επάγγελμα και εξοικείωσή τους με τις υποχρεώσεις και τα
δικαιώματα των εργαζόμενων,
 αφομοίωση επαγγελματικής κουλτούρας δέσμευσης των επιχειρήσεων στην
εκπαίδευση των μαθητευομένων.
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Επίσης η μαθητεία αποτελεί μία εναλλακτική διαδρομή για τους/τις αποφοίτους Ε.Ε.Κ.
στο πλαίσιο της αναβάθμισης των επαγγελματικών τους προσόντων.
Ο θεσμός της μαθητείας εφαρμόζεται στο πλαίσιο της επαγγελματικής
εκπαίδευσης. Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με το Νόμο
4386/2016 αναδιάρθρωσε τη δομή της επαγγελματικής εκπαίδευσης και προχώρησε σε
ειδικές ρυθμίσεις για τη θεσμοθέτηση της μαθητείας για τους αποφοίτους των
Επαγγελματικών Λυκείων.
Το Επαγγελματικό Λύκειο προσφέρει δύο κύκλους σπουδών ως εξής:
1) τον «Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών», που ανήκει στο τυπικό
εκπαιδευτικό σύστημα και
2) το «Μεταλυκειακό έτος - Τάξη μαθητείας», που αποτελεί
«Μεταδευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών» και ανήκει στο μη τυπικό
εκπαιδευτικό σύστημα. Αυτό είναι προαιρετικό.
Στο «Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας» εφαρμόζεται δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης
(μαθητείας) συνολικής διάρκειας εννέα (9) μηνών, που περιλαμβάνει: α) μαθητεία με
εκπαίδευση στο χώρο εργασίας και β) μαθήματα Ειδικότητας στη σχολική μονάδα,
αντίστοιχα.
Μετά την ολοκλήρωση του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας και πριν τη
συμμετοχή σε εξετάσεις Πιστοποίησης, κάθε μαθητευόμενος/μένη δύναται να
παρακολουθήσει Προπαρασκευαστικά Μαθήματα Πιστοποίησης, που οργανώνονται με
την ευθύνη του ΥΠΠΕΘ.
Την ευθύνη υλοποίησης του «Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας» έχει το
ΕΠΑ.Λ., στο οποίο και εγγράφονται οι μαθητευόμενοι/ες, σε συνεργασία με το Ε.Κ.
όπου πραγματοποιούν τις εργαστηριακές τους ασκήσεις οι μαθητές/τριες του ΕΠΑ.Λ. και
στο οποίο διδάσκεται το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας (7 ώρες).
Αναλυτικότερα κατά τη διάρκεια του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας»
πραγματοποιούνται:
Α. «Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας» συνολικής διάρκειας
διακοσίων τριών (203) ωρών. Το πρόγραμμα αυτό διδάσκεται μία (1) ημέρα την
εβδομάδα για επτά (7) διδακτικές ώρες από εκπαιδευτικό προσωπικό του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σε σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ.
ή/και σε Εργαστηριακά Κέντρα (ΕΚ).
Β. «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας», διάρκειας είκοσι οκτώ (28) ωρών
εβδομαδιαίως, επιμερισμένο κατ’ ελάχιστον σε τέσσερις (4) ημέρες για 9 μήνες.
Τα τμήματα ειδικότητας «Μεταλυκειακού έτους - Τάξης μαθητείας» σε Επαγγελματικά
Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) ιδρύονται και λειτουργούν με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον τηρούνται σωρευτικά όλες οι
ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) υπηρετούν σε αυτές τις σχολικές μονάδες εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων που
διδάσκουν τα εργαστηριακά μαθήματα της ειδικότητας σε Α΄, Β΄ ή Γ΄ ανάθεση,
β) υπάρχει η απαιτούμενη εργαστηριακή υποδομή, και
γ) έχουν εξασφαλιστεί θέσεις μαθητείας, μετά από γνώμη του Διευθυντή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σχετική εισήγηση του συλλόγου
διδασκόντων/ουσών του ΕΠΑ.Λ.
Ανώτερος αριθμός στα τμήματα μαθητείας είναι οι 25 μαθητές/τριες. Οι μαθητές/τριες
της τάξης μαθητείας εγγράφονται σε ξεχωριστό Μητρώο Μαθητείας του ΕΠΑ.Λ.
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Δικαίωμα εγγραφής στο «Μεταλυκειακό έτος - Τάξη μαθητείας» έχουν νέοι και
νέες που ικανοποιούν σωρευτικά και τα δύο παρακάτω κριτήρια:
α) είναι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του
ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013 και του Ν. 3475/2006 χωρίς αποκλεισμό παλαιότερων
λυκείων,
β) βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης.
Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις
είναι μεγαλύτερος από τις προσφερόμενες θέσεις, προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν
αποφοιτήσει κατά το πιο πρόσφατο σχολικό έτος έναντι εκείνων παλαιότερων σχολικών
ετών. Μεταξύ υποψηφίων που έχουν αποφοιτήσει το ίδιο σχολικό έτος προηγούνται
εκείνοι/ες που έχουν υψηλότερο βαθμό Πτυχίου ειδικότητας.
Το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας στο «Μεταλυκειακό έτος - Τάξη μαθητείας»
πραγματοποιείται στα οικεία Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) ή στα Σχολικά Εργαστήρια
των ΕΠΑ.Λ. Το εργαστηριακό μάθημα μπορεί να διαρθρώνεται από 1-3 επιμέρους
θεματικές ενότητες ή διακριτά μαθήματα, διαρκεί συνολικά 7 ώρες και διδάσκεται σε μια
ημέρα σε πρωινό ή απογευματινό ωράριο για τα ημερήσια ΕΠΑ.Λ. Για τη διδασκαλία
του εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας από τους εκπαιδευτικούς στο «Μεταλυκειακό
έτος - Τάξη μαθητείας» ακολουθείται η παρακάτω σειρά προτεραιότητας: υπεύθυνος
τομέα, υπεύθυνος εργαστηρίου, εκπαιδευτικός που έχει διατεθεί στο ΕΚ, εκπαιδευτικός
από ΕΠΑ.Λ. τα οποία εξυπηρετούνται από το Ε.Κ. που θα διατεθεί μόνο για αυτές τις
ώρες. Μεταξύ των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ. προηγούνται οι εκπαιδευτικοί του
ΕΠΑ.Λ. στο οποίο ανήκουν τα τμήματα μαθητείας. Επίσης μπορούν να
προσλαμβάνονται και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, όταν δεν υπάρχουν μόνιμοι
εκπαιδευτικοί για να διατεθούν. Η ανάθεση του εργαστηριακού μαθήματος του
«Μεταλυκειακού έτους - Τάξης μαθητείας» γίνεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων του
Ε.Κ., σύμφωνα με τις αναθέσεις μαθημάτων που περιλαμβάνονται στα προγράμματα
σπουδών του «Μεταλυκειακού έτους - Τάξης μαθητείας» και σε περίπτωση έλλειψης
εφαρμόζεται αναλογικά η Υπουργική απόφαση που εκάστοτε ισχύει για τα εργαστηριακά
μαθήματα των ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ. και των Ε.Κ.
Οι μαθητευόμενοι/ες εποπτεύονται στο χώρο εργασίας από υπεύθυνο/η
εκπαιδευτικό, που επισκέπτεται την επιχείρηση ή τον οργανισμό που έχουν τοποθετηθεί
οι μαθητές/τριες τουλάχιστον μια φορά το μήνα σε πρωινό ή απογευματινό ωράριο.
Επιπλέον πραγματοποιεί υποχρεωτικά επίσκεψη στην αρχή και στο τέλος της περιόδου
της μαθητείας και όποτε παραστεί έκτακτη ανάγκη για επίλυση θεμάτων που αφορούν
την εφαρμογή των όρων της σύμβασης. Ο/η εκπαιδευτικός επιβλέπει την τήρηση των
όρων της σύμβασης που έχει υπογραφεί μεταξύ μαθητευόμενου, επιχείρησης και έχει
θεωρηθεί από τον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ., ελέγχει τα έντυπα της μαθητείας, φροντίζει
για την τήρηση του ημερολογίου μαθητείας, καταμετρά τις απουσίες, ενημερώνεται για
τις άδειες, παρακολουθεί την πρόοδο μαθητευόμενου.
Ο Διευθυντής του ΕΠΑ.Λ./Ε.Κ. (μετά από συνεννόηση) πραγματοποιεί επισκέψεις
στην επιχείρηση/οργανισμό που έχουν τοποθετηθεί οι μαθητευόμενοι, στην αρχή και στο
τέλος της περιόδου μαθητείας ή όποτε εκείνος κρίνει ότι απαιτείται επιτόπια επίσκεψη.
Ο εκπαιδευτικός – υπεύθυνος εποπτείας είναι αρμόδιος για την εποπτεία της
μαθητείας στον εργασιακό χώρο κατά ανώτατο όριο είκοσι πέντε (25) μαθητών. Με
απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων του Ε.Κ. καθορίζονται οι εκπαιδευτικοί για την
εποπτεία της μαθητείας του συγκεκριμένου τμήματος μαθητών με προτεραιότητα στο
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διδάσκοντα/ες το εργαστηριακό μάθημα της ειδικότητας του «Μεταλυκειακού έτους τάξης μαθητείας».
Η εποπτεία μαθητείας μέχρι 8 μαθητών αντιστοιχεί σε 2 διδακτικές ώρες όταν οι
μαθητευόμενοι είναι τοποθετημένοι σε 1-5 διαφορετικές επιχειρήσεις ή οργανισμούς,
ενώ όταν οι μαθητευόμενοι είναι τοποθετημένοι σε περισσότερες από 5 επιχειρήσεις ή
οργανισμούς αντιστοιχεί σε 3 διδακτικές ώρες .
Η εποπτεία μαθητείας 9-13 μαθητών αντιστοιχεί σε 3 διδακτικές ώρες όταν οι
μαθητευόμενοι είναι τοποθετημένοι σε 1-6 διαφορετικές επιχειρήσεις ή οργανισμούς,
ενώ όταν οι μαθητευόμενοι είναι τοποθετημένοι σε περισσότερες από 6 επιχειρήσεις ή
οργανισμούς αντιστοιχεί σε 4 διδακτικές ώρες.
Η εποπτεία μαθητείας 14-18 μαθητών αντιστοιχεί σε 4 διδακτικές ώρες όταν οι
μαθητευόμενοι είναι τοποθετημένοι σε 1-8 διαφορετικές επιχειρήσεις ή οργανισμούς,
ενώ όταν οι μαθητευόμενοι είναι τοποθετημένοι σε περισσότερες από 8 επιχειρήσεις ή
οργανισμούς αντιστοιχεί σε 5 διδακτικές ώρες.
Η εποπτεία μαθητείας 19-25 μαθητών αντιστοιχεί σε 5 διδακτικές ώρες όταν οι
μαθητευόμενοι είναι τοποθετημένοι σε 1-10 διαφορετικές επιχειρήσεις ή οργανισμούς,
ενώ όταν οι μαθητευόμενοι είναι τοποθετημένοι σε περισσότερες από 10 επιχειρήσεις ή
οργανισμούς αντιστοιχεί σε 6 διδακτικές ώρες.
Για την υλοποίηση του Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας ακολουθούνται τα
παρακάτω βήματα:
1) Πριν την υλοποίηση του Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας γίνεται
ενημέρωση Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
περί του θεσμού της μαθητείας (χάραξη στρατηγικής, αποστολή στρατηγικού
σχεδίου για την αναβάθμιση της ΕΕΚ, αποστολή οδηγού για την υλοποίηση της
μαθητείας και Πινάκων υποψηφίων θέσεων μαθητείας στο δημόσιο τομέα μετά
από συνεργασίας ΥΠΠΕΘ-ΟΑΕΔ). Στη συνέχεια πραγματοποιείται συνάντηση
Διευθυντών ΔΔΕ με Διευθυντές ΕΠΑΛ/ΕΚ και Συντονιστές Εκπαιδευτικού
Έργου για εφαρμογή στρατηγικής μαθητείας σε επίπεδο Διεύθυνσης. Ακολουθεί
επαφή Διευθυντών ΕΠΑΛ και ΕΚ με Φορείς του Δημοσίου και Επιχειρήσεις.
Ενημερώνεται ο Συλλόγων Διδασκόντων και καταγράφονται οι δυνατότητες
εκπαιδευτικής μονάδας (εκπαιδευτικό προσωπικό, εξοπλισμός). Ακολουθεί η
επικοινωνία με απόφοιτους ανά ειδικότητα, με φορείς του δημοσίου για την
επιβεβαίωση θέσεων. Η προετοιμασία ολοκληρώνεται με την καταγραφή θέσεων
μαθητείας από ΕΠΑΛ/ΕΚ, με την αποστολή τελικής πρότασης από ΕΠΑΛ/ΕΚ σε
Δ.Δ.Ε., με τη συνάντηση Διευθυντών Δ.Δ.Ε. με Π.Δ.Ε. για σύζευξη στρατηγικής
μαθητείας και θέσεων επιχειρήσεων-φορέων, με την επιβεβαίωση αρχικών
στόχων, την προκήρυξη τμημάτων Μαθητείας, την υποβολή αιτήσεων από
απόφοιτους σε ΕΠΑΛ, με την επιλογή των αποφοίτων σε τμήματα Μαθητείας
από ΕΠΑΛ ή/και Δ.Δ.Ε.. Μετά την οριστικοποίηση των σχολείων που θα
φιλοξενήσουν τμήματα μαθητείας και τις ειδικότητες που θα έχει το κάθε
σχολείο, θα πρέπει να ξεκινήσει η υλοποίηση της τάξης μαθητείας.
2) Κατά την έναρξη της τάξης μαθητείας, που γίνεται κάθε σχολικό έτος εντός
Οκτωβρίου, το ΕΠΑ.Λ. δημιουργεί ξεχωριστό Μητρώο για την Τάξη Μαθητείας
με καρτέλα για τον κάθε μαθητευόμενο ανά τμήμα. Για να ολοκληρωθεί η
δημιουργία τμήματος μαθητείας πρέπει ο/η κάθε μαθητευόμενος/μένη να
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συνυπογράψει σύμβαση μαθητείας (την οποία του χορηγεί η σχολική μονάδα) με
την επιχείρηση που θα τον υποδεχθεί. Στη συνέχεια ο/η μαθητευόμενος/μένη
προσκομίζει τη σύμβαση μαθητείας στη σχολική μονάδα, για να θεωρηθεί από
τον/τη Διευθυντή/Διευθύντρια. Για να ξεκινήσει το πρόγραμμα μαθητείας πρέπει
να έχει καταχωριστεί από την επιχείρηση στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου
Εργασίας. Το εργαστηριακό μάθημα θα διεξάγεται με βάση το Πρόγραμμα
Σπουδών (ΠΣ) κάθε ειδικότητας που θα αποσταλεί στα σχολεία. Σημαντικό
στοιχείο του ρόλου του εκπαιδευτικών που θα αναλάβουν την τάξη μαθητείας θα
είναι η ανατροφοδότηση και υποστήριξη των μαθητευομένων ώστε να μπορέσουν
να αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις που προκύπτουν (αποκλειστικά για θέματα
εντός Προγράμματος Σπουδών) κατά την εφαρμογή της μαθητείας στο χώρο
εργασίας. Επιπρόσθετα είναι σημαντικό να μεταφέρουν νέες γνώσεις και
εμπειρίες από τους χώρους εργασίας στους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς και
μαθητές του ΕΠΑΛ. Τα ΠΣ της Μαθητείας είναι συμβατά με τα αναλυτικά
προγράμματα σπουδών κάθε ειδικότητας, αλλά περιλαμβάνουν και ένα ευέλικτο
τμήμα με στόχο τη μέγιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων κάθε επιχείρησης ή
κλαδικής ή τοπικής δυνατότητας, μέσω ειδικών έργων (projects) που
καθορίζονται σε τοπικό ή κλαδικό επίπεδο ή ακόμη και σε επίπεδο επιχείρησης.
3) Κατά τη διάρκεια και μετά την υλοποίηση της Τάξης Μαθητείας, οι
μαθητευόμενοι/ες αξιολογούνται σύμφωνα με το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα
του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Οι απόφοιτοι της «Τάξης Μαθητείας»
λαμβάνουν πτυχίο ειδικότητας, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
επιπέδου 5, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης των προσόντων
τους από τον ΕΟΠΠΕΠ.
Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν οφείλουν να τηρούν την εφαρμογή των αρχών του
Εθνικού Πλαισίου Ποιότητας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και
Μαθητεία, να πραγματοποιούν σύναψη «Σύμβασης Μαθητείας» μεταξύ της επιχείρησης
και του μαθητευόμενου, η οποία συνυπογράφεται από τον Διευθυντή του ΕΠΑΛ και
καθορίζει τους όρους υλοποίησης του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας
– Μαθητεία σε εργασιακό χώρο. Κρίνεται απαραίτητη η τήρηση των όρων της Σύμβασης
Μαθητείας και του Προγράμματος Μάθησης στο χώρο εργασίας (learning agreement).
Το Πρόγραμμα Μάθησης στο χώρο εργασίας (learning agreement) οφείλει να είναι
συμβατό με το πρόγραμμα σπουδών κάθε ειδικότητας, να περιλαμβάνει γνώσεις,
ικανότητες
και
δεξιότητες
ή
και
ολοκληρωμένες
επαγγελματικές
δραστηριότητες/εργασίες και άλλα έργα (projects) και αποτελεί παράρτημα της
σύμβασης Μαθητείας.
Ορίζεται έμπειρο στέλεχος ως «εκπαιδευτής στην επιχείρηση», ο οποίος
αναλαμβάνει την αποτελεσματική υλοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στην
επιχείρηση, την παρακολούθηση της προόδου του εκπαιδευόμενου και την
ανατροφοδότηση του υπεύθυνου εκπαιδευτικού στη Σχολική Μονάδα. Ο «εκπαιδευτής
στην επιχείρηση» πρέπει να έχει παρακολουθήσει επιμορφωτικό πρόγραμμα για την
εφαρμογή της μαθητείας και ενημερώνει τους μαθητευόμενους σχετικά με τις
δραστηριότητες, τα αντικείμενα και τους τομείς της επιχείρησης και την ομαλή ένταξή
τους στο εργασιακό περιβάλλον, με έμφαση σε θέματα που άπτονται των εργασιακών
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων όπως ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.
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Οι μαθητευόμενοι που παρακολουθούν το «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας»
οφείλουν: να παρακολουθούν το «Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της
ειδικότητας» στη Σχολική Μονάδα και παράλληλα να συμμετέχουν στο «Πρόγραμμα
Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας», να συνυπογράψουν τη Σύμβαση Μαθητείας με την
επιχείρηση, να εκτελούν κάθε εργασία που του αναθέτει ο υπεύθυνος Εκπαιδευτικός (στη
Σχολική Μονάδα) και ο υπεύθυνος εκπαιδευτής (στην επιχείρηση), σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο Πρόγραμμα Σπουδών στη Μαθητεία, να τηρούν τους κανόνες υγείας και
ασφάλειας εργασίας της επιχείρησης αλλά και το ωράριο του «Προγράμματος
Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας».
Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητών της Τάξης Μαθητείας ορίζεται στο
εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου
του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. Οι μαθητευόμενοι/ες δικαιούνται κανονική
άδεια με αποδοχές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι μαθητευόμενοι/ες από την
πρώτη ημέρα μαθητείας ασφαλίζονται στο ΙΚΑ και τους παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη
για όλο το διάστημα μαθητείας
Κλείνοντας επισημαίνεται ότι τα ποιοτικά προγράμματα μαθητείας διευκολύνουν
τη μετάβαση των νέων στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, τα εν λόγω προγράμματα
μετριάζουν την αναντιστοιχία μεταξύ δεξιοτήτων και θέσης εργασίας, και μειώνουν τις
ελλείψεις σε δεξιότητες. Την παραπάνω προοπτική επιβεβαιώνουν και οι προβλέψεις για
την απασχόληση. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του CEDEFOP (02/2011
Skills supply and demand in Greece) για τις εξελίξεις στον τομέα της απασχόλησης στην
Ελλάδα, το ποσοστό των προσφερόμενων θέσεων απασχόλησης που αφορούν σε
εργαζόμενους με τυπικά προσόντα μεσαίου επιπέδου παρουσιάζει αυξητική τάση, ενώ
περιορίζονται οι θέσεις εργασίας χαμηλού επιπέδου προσόντων. Επιπλέον, οι
μεγαλύτερες προβλεπόμενες αυξήσεις των θέσεων απασχόλησης μεσαίου επιπέδου
προσόντων εκτιμάται ότι θα αφορούν σε επαγγελματίες, τεχνολόγους – τεχνικούς
βοηθούς, υπαλλήλους γραφείων και απασχολούμενους στην παροχή υπηρεσιών,
ειδικότητες δηλαδή που θα πρέπει να προετοιμαστούν μέσω της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
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Ευαγγελία Κανάλη*
Ο ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΚΑΙ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
Οι μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν διαταραχή, η οποία επηρεάζει τον τρόπο που οι
μαθητές επεξεργάζονται γραπτές πληροφορίες και προκαλεί δευτερογενείς δυσκολίες σε
κοινωνικό και σε συναισθηματικό επίπεδο, οι οποίες καθορίζουν τη σχολική επίδοση και
την ακαδημαϊκή τους πορεία. Τα τελευταία χρόνια, η ανάπτυξη της εκπαίδευσης των
παιδιών με μαθησιακές ανάγκες στο περιβάλλον της σχολικής τάξης, έχει οδηγήσει στην
ανάγκη συμβουλευτικής τους υποστήριξης από τον εκπαιδευτικό στο ελληνικό σχολείο.
Στην παρούσα επιστημονική μελέτη αναδεικνύεται, μέσα από την ανασκόπηση της
διεθνούς βιβλιογραφίας, ο συμβουλευτικός αυτός ρόλος του εκπαιδευτικού και μελετάται
η συμβολή του στο σχεδιασμό κατάλληλων παιδαγωγικών παρεμβάσεων με στόχο την
προοπτική της εξέλιξης του σύγχρονου σχολείου σε ένα σχολείο για όλους, στο οποίο ο
κάθε μαθητής γίνεται αποδεκτός με σεβασμό και πνεύμα ισοτιμίας.
Λέξεις-κλειδιά: μαθησιακές δυσκολίες, συμβουλευτική, εκπαιδευτικός, παιδαγωγικές
παρεμβάσεις.
THE ADVISORY ROLE OF EDUCATOR IN THE GREEK SCHOOL
TO STUDENTS WITH LEARNING DIFFICULTIES
AND THE PEDAGOGICAL INTERVENTION PLANNING
Learning difficulties are a disorder that affects the way students process written
information and causes secondary difficulties in a social and emotional level, that
determine their school progress and their academic development. In recent years, in the
Greek school the development of children’s education with learning needs in the
environment of the classroom has led to the need for their counseling support by teachers.
In the present scientific study, through the review of international literature, the teacher’s
advisory role is highlighted and his contribution is considered to the design of appropriate
pedagogical interventions. The aim is the modern school to become a school for all
students, in which each one is accepted with respect and a spirit of parity.
Key words: learning difficulties, counseling, teacher, pedagogical intervention planning.
Εισαγωγή
Στο σχολείο, ένα κοινωνικό θεσμό που στοχεύει στην παροχή βασικής εκπαίδευσης και
στην κοινωνικοποίηση των μαθητών, καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει ο εκπαιδευτικός, ο
οποίος με την επιστημονική του κατάρτιση και τη γενικότερη συμπεριφορά του
επηρεάζει θετικά τη μάθηση και την αγωγή των μαθητών, αλλά και τη μελλοντική τους
* H Ε.Κ. είναι Φιλόλογος στη ΔΙΔΕ Πιερίας και Δ/ντρια Γυμνασίου Μακρυγιάλου Πιερίας. Επικοινωνία: Μ.
Επ. Κίτρους 29, 60100 Κατερίνη, τηλ. 23510-73750, ekanali7@gmail.com
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εξέλιξη και πορεία. Αρωγός στην προσπάθειά τους για μόρφωση, γνωστική και
κοινωνική, αναλαμβάνει, πέρα από τη διδασκαλία και την αξιολόγηση της επίδοσης των
μαθητών, τους ρόλους του παιδαγωγού, του εμψυχωτή και του συμβούλου.
Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο συμβουλευτικός ρόλος του εκπαιδευτικού προς τους
μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, οι οποίοι εμφανίζουν μειωμένη αυτοεκτίμηση λόγω
της χαμηλής σχολικής επίδοσης και της αρνητικής κριτικής που δέχονται από το σχολικό
και το οικογενειακό τους περιβάλλον, με αποτέλεσμα να θέτουν στόχους κατώτερους σε
σχέση με το πνευματικό τους επίπεδο και τις δυνατότητές τους (Δόικου-Αυλίδου, 2002).
Και καθώς η Συμβουλευτική είναι μια διαδικασία στήριξης των ατόμων για να μπορούν
να σκέπτονται και να αντιμετωπίζουν πιο θετικά τις προσωπικές τους δυσκολίες και
προβλήματα, ο εκπαιδευτικός ως σύμβουλος και παιδαγωγός ενδυναμώνει τους μαθητές
που εμφανίζουν μαθησιακές δυσκολίες και τονώνει την αυτοεκτίμηση και
αυτοπεποίθησή τους με ευαισθησία, διακριτικότητα, γνησιότητα και ενσυναίσθηση, ώστε
να διαφυλαχτεί η ψυχική τους ισορροπία και να επιτευχθεί η ομαλή προσαρμογή τους
στο σχολικό περιβάλλον. Τους αποδέχεται πλήρως άνευ όρων, προσπαθεί να εντοπίσει
κάθε συναισθηματική τους αντίδραση και σεβόμενος τις ανάγκες τους γίνεται αρωγός
και υποστηρικτής στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σχετικά με τα μαθήματα, τις
διαπροσωπικές τους σχέσεις, τις συγκρούσεις και τις επαγγελματικές επιλογές τους.
Κερδίζοντας έτσι την εμπιστοσύνη τους και εφαρμόζοντας κατάλληλες παιδαγωγικές
παρεμβάσεις τούς βοηθά να ενισχύσουν την αντίληψη της προσωπικής τους αξίας και να
αναπτύξουν ομαλές διαπροσωπικές σχέσεις (Μαλικιώση-Λοΐζου, 2001).
Καταλυτικός επομένως είναι ο συμβουλευτικός ρόλος του εκπαιδευτικού προς τους
μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Οι Πολυχρόνη & Αντωνίου (2011) επισημαίνουν ότι
το πόσο ομαλά θα ενσωματωθεί ένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες στο περιβάλλον του
σχολείου, η μετέπειτα πορεία του σε αυτό, η ψυχική και συναισθηματική του ισορροπία
και η κοινωνική του ενσωμάτωση εξαρτάται από τα προσωπικά γνωρίσματα και τις
συμβουλευτικές δεξιότητες του εκπαιδευτικού, η καλλιέργεια των οποίων απαιτεί τη
συνεχή κατάρτιση και επιμόρφωσή του, τη συνεργασία του με το οικογενειακό
περιβάλλον, τους υπόλοιπους σχολικούς και εξωσχολικούς φορείς και τη συνδρομή του
σχολικού ψυχολόγου.
Διασάφηση του όρου «Μαθησιακές Δυσκολίες»
Οι Μαθησιακές Δυσκολίες αποτελούν την πολυπληθέστερη κατηγορία ειδικών
εκπαιδευτικών αναγκών και απασχολούν σημαντικό αριθμό μαθητών, γονέων,
εκπαιδευτικών και πολλών ερευνητών από διάφορους επιστημονικούς χώρους
(Παντελιάδου, 2004). «Οι Μαθησιακές Δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος, ο οποίος
αναφέρεται σε μία ετερογενή ομάδα διαταραχών που εκδηλώνονται μέσω σημαντικών
δυσκολιών στην απόκτηση και χρήση της ακρόασης, της ομιλίας, της ανάγνωσης, της
γραφής, της λογικής σκέψης ή των μαθηματικών ικανοτήτων. Οι διαταραχές αυτές είναι
εγγενείς στο άτομο και μπορεί να εμφανιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής..»
(Hammil, 1990, όπως αναφ. στην Πολυχρόνη, 2011: 122).
Στην αιτιολογία των μαθησιακών δυσκολιών καταγράφονται οργανικοί,
κληρονομικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες που αλληλεπιδρούν και επηρεάζουν τη
διαδικασία της μάθησης. Πέρα από τις αιτίες αυτές, συχνά εντοπίζονται και γνωστικοίλειτουργικοί παράγοντες, όπως είναι η καθυστέρηση και ανεπάρκεια της γλωσσικής
ανάπτυξης, η μεταγνωστική αδυναμία καθώς και οι εσφαλμένες στρατηγικές και
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αντιλήψεις σχετικά με την αυτοαποτελεσματικότητα και την αξία της μάθησης
(Παντελιάδου & Μπότσας, 2007).
Στην Ελλάδα, βάσει του τελευταίου νόμου (Νόμος 3699/2008) για την Εκπαίδευση
Ατόμων με Αναπηρία ή με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, στις κατηγορίες των
μαθησιακών δυσκολιών περιλαμβάνονται η δυσλεξία, η δυσγραφία, η δυσαριθμησία, η
δυσαναγνωσία και η δυσορθογραφία Όσον αφορά στο φύλο, έχει βρεθεί πως το 60% έως
το 80% των παιδιών στα οποία γίνεται διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών είναι
αγόρια (Τρίγκα-Μερτίκα, 2010), γεγονός που αποδίδεται σε γενετικούς παράγοντες, σε
εξελικτική ανωριμότητα και στη χαμηλή επίδοση στα γλωσσικά μαθήματα. Επίσης, τα
αγόρια εμφανίζουν συμπεριφορές περισσότερο διαταρακτικές για την οικογένεια ή το
σχολείο, και έτσι παραπέμπονται συχνότερα σε ειδικούς για τέτοιου είδους αξιολογήσεις
συγκριτικά με τα κορίτσια (Τζουριάδου & Μαρκοβίτης, 1991).
Ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες
Με τον όρο «μαθησιακές δυσκολίες» εννοούμε, όπως ήδη ειπώθηκε, τις δυσχέρειες που
αντιμετωπίζουν οι μαθητές σε ανάγνωση, ορθογραφία, μαθηματικά, λογική σκέψη και
μεταφορά σκέψεων στο γραπτό λόγο. Ωστόσο, οι μαθητές αυτοί εκτός από δυσκολίες
στη γνωστική τους ικανότητα παρουσιάζουν και προβλήματα στη συναισθηματική τους
ανάπτυξη (Αντωνίου, 2011· Πολυχρόνη, 2011), τα οποία αναχαιτίζουν την προσαρμογή
τους στο σχολικό περιβάλλον ( ackaye & Margalit, 2006).
Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες συνήθως νιώθουν μοναξιά, ντροπή,
απογοήτευση, ανασφάλεια (Δόικου-Αυλίδου, 2002), αμφισβητούν τα ίδια τον εαυτό τους
με αρνητικές συνέπειες στη σχολική τους επίδοση και επιτυχία ( arkley, 2002).
Θεωρούν ότι η όλη αυτή δυσλειτουργική κατάσταση αποδίδεται σε προσωπική τους
ανεπάρκεια και αποτυχία, ενώ το στρες που βιώνουν μπορεί να είναι αποτέλεσμα της
πίεσης που δέχονται από τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς να εντείνουν τις
προσπάθειες τους για να διαβάζουν και να γράφουν σωστά (Αντωνίου, 2011).
Δυσκολεύονται ακόμη στα μαθήματα που απαιτούν απομνημόνευση, στη διαδικασία της
αυτοπαρακολούθησης κατά την ανάγνωση και στις γραπτές εξετάσεις (Eysenck et al.,
2007). Το γεγονός που επιβαρύνει την όλη κατάσταση είναι η αδυναμία ορθού χειρισμού
των παιδιών από την πλευρά των εκπαιδευτικών, γεγονός που αυξάνει το άγχος τους,
οδηγώντας τα στην αποτυχία, την περιθωριοποίηση και την απόσυρση (Arnold et al.,
2005· Κοτρώνη & Αντωνίου, 2012), ενώ δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο του σχολικού
εκφοβισμού από τους συμμαθητές τους ή της εκδήλωσης από τα ίδια παραβατικής
συμπεριφοράς (Humphrey, 2002).
Οι σοβαρές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές, σύμφωνα με τους
Παντελιάδου κ.ά. (2004), δεν οφείλονται μόνο στη φύση των μαθησιακών δυσκολιών,
αλλά και στις ιδιαίτερες γνωστικές και οργανωτικές δεξιότητες που απαιτούνται κυρίως
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπου οι έφηβοι μαθητές έρχονται σε επαφή με μια σειρά
από ενέργειες με αυξημένες γνωστικές απαιτήσεις, όπως διευθέτηση-ταξινόμηση νέων
πληροφοριών, κατανόηση εντολών και οδηγιών, σχεδιασμό και εκτέλεση πράξεων. Οι
Παντελιάδου κ.ά. (2004) αναφέρουν μάλιστα ότι υπάρχουν χαρακτηριστικές
συμπεριφορές του μαθητή, που όταν επιμένουν, παραπέμπουν σε μαθησιακές δυσκολίες.
Μερικές από αυτές είναι οι εξής:
Γλώσσα και Μαθηματικά:
1) επεξεργάζεται λανθασμένα τις γραπτές πληροφορίες,
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2) αποφεύγει να διαβάσει και να γράψει,
3) δυσκολεύεται να κάνει περίληψη και να αναδιηγηθεί με την ορθή σειρά μια
ιστορία,
4) κάνει πολλά λάθη στην ορθογραφία,
5) δυσκολεύεται να κατανοήσει αφηρημένες έννοιες,
6) παράγει πολύ φτωχό γραπτό λόγο,
7) δυσκολεύεται στην εκμάθηση ξένης γλώσσας,
8) δυσκολεύεται στην εφαρμογή των βασικών μαθηματικών γνώσεων.
Προσοχή και οργάνωση:
1) δυσκολεύεται να ακολουθήσει σύνθετες οδηγίες και να συγκεντρωθεί σε ένα
έργο,
2) δυσκολεύεται να ανταπεξέλθει σε τεστ πολλαπλής επιλογής,
3) δεν κρατά καλές σημειώσεις,
4) δυσκολεύεται στην οργάνωση του χρόνου και των δραστηριοτήτων.
Κοινωνικές δεξιότητες:
1) δυσκολεύεται στην κατανόηση μη λεκτικών σημάτων στην επικοινωνία και στην
ερμηνεία κοινωνικών περιστάσεων,
2) είναι αρνητικός στην κριτική και ιδιαίτερα επιρρεπής στην πίεση των
συνομηλίκων,
3) δυσκολεύεται να διαπραγματευτεί ή να υπερασπιστεί τον εαυτό του, αλλά και να
«μπει» στη θέση του άλλου.
Ο συμβουλευτικός ρόλος του εκπαιδευτικού προς τους μαθητές με μαθησιακές
δυσκολίες
Οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες χαρακτηρίζουν ένα άτομο από τη γέννηση του μέχρι
το τέλος της ζωής του (Hammil, 1990, όπως αναφ. στην Πολυχρόνη, 2011: 122), γεγονός
που σημαίνει ότι δεν «θεραπεύονται». Αυτό, όμως, που θεραπεύεται είναι τα
συμπτώματά τους. Με ειδικές μεθόδους διδασκαλίας και με κατάλληλη οργάνωση της
μελέτης τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες μαθαίνουν τρόπους να παρακάμπτουν τις
δυσκολίες τους και βελτιώνονται σ' αυτά που υστερούν. Η αντιμετώπιση των
μαθησιακών δυσκολιών ενός παιδιού είναι ενδεδειγμένο να παρέχεται μέσα στους
κόλπους του σχολείου, αφού γενικότερος στόχος της εκπαίδευσης είναι «Ένα Σχολείο
για Όλους», όπου ο μαθητής με μαθησιακές δυσκολίες δεν θα στιγματίζεται αλλά θα
ενσωματώνεται με τα άλλα παιδιά στην κανονική τάξη.
Στο σχολείο ουσιαστικό ρόλο αναλαμβάνει ο εκπαιδευτικός, ο οποίος είναι ο
πρώτος που αντιλαμβάνεται το πρόβλημα των μαθησιακών δυσκολιών μαθητών του και
αυτός που θα συμβάλλει στην αντιμετώπισή τους. Ένας σημαντικός αριθμός μελετών
δείχνει ότι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βοηθήσουν στην επιτυχημένη πρόβλεψη
μελλοντικών ακαδημαϊκών προβλημάτων, πράγμα που τους καθιστά πολύτιμους στην
έγκαιρη ανίχνευση-αναγνώριση των μαθησιακών δυσκολιών (Gijsel et al., 2006·
Gresham et al., 1997· Quay & Steele, 1998· Taylor et al., 2000· Teisl et al., 2001: όπ.
αναφ. στο Souroulla et al., 2009). Οι εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών παρέχουν επίσης
σημαντική πληροφόρηση για θέματα που αφορούν τόσο τη συμπεριφορά των μαθητών
όσο και τη μαθησιακή τους επίδοση σε ολόκληρη την ακαδημαϊκή τους εξέλιξη
(Mashburn & Henry, 2004, όπ. αναφ. στο Τρίγκα-Μερτίκα 2010).
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Πέρα όμως από τη συμβολή του στην έγκαιρη διάγνωση των μαθησιακών
δυσκολιών, ο εκπαιδευτικός στο ελληνικό σχολείο αναλαμβάνει ως ψυχοπαιδαγωγός τη
συμβουλευτική υποστήριξη και την ενθάρρυνση των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες,
ώστε να ανταπεξέλθουν αυτοί στις γνωστικές δυσκολίες και στις επιβαρυμένες
ψυχοσυναισθηματικές καταστάσεις που βιώνουν. Επιδιώκει μέσα από το σχεδιασμό
κατάλληλων παιδαγωγικών παρεμβάσεων την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, τη
βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων, ώστε να καταστεί δυνατή η ένταξή τους στο
κοινό εκπαιδευτικό σύστημα και η συμβίωση με το κοινωνικό σύνολο (ΜαλικιώσηΛοΐζου, 2002: 347) .
Σχεδιασμός παιδαγωγικών παρεμβάσεων
Ο εκπαιδευτικός, με την πεποίθηση ότι όλα τα παιδιά έχουν ένα πεδίο στο οποίο μπορούν
να επιτύχουν, σχεδιάζει κατάλληλες παιδαγωγικές παρεμβάσεις που σέβονται τα
χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των παιδιών και ειδικά των μαθητών με μαθησιακές
δυσκολίες. Διαμορφώνει ένα κλίμα συνεργασίας και ενδιαφέροντος, όπου με
ενσυναίσθητη κατανόηση, γνησιότητα και σεβασμό ενισχύει τα θετικά τους στοιχεία
προσπερνώντας ή δουλεύοντας τα αρνητικά. Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο επαφής και
αποδοχής, ο εκπαιδευτικός-σύμβουλος αρχικά επιδιώκει να προσεγγίσει συναισθηματικά
τους μαθητές ασκώντας επίδραση στην αυτοαντίληψή τους και στη συνέχεια τους
καθοδηγεί ώστε «να μάθουν να μαθαίνουν» (Goleman, 1991).
Σημαντικός είναι ο ρόλος των κινήτρων και της παρακίνησης των παιδιών από τον
εκπαιδευτικό για να συμμετέχουν ενεργά και ισότιμα στη μαθησιακή διαδικασία
επιβραβεύοντας την κάθε τους προσπάθεια, μιας και τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
χάνουν εύκολα το ενδιαφέρον για μάθηση λόγω της συνεχούς αποτυχίας και
απογοήτευσης που βιώνουν. Για να μη συμβαίνει αυτό απαιτούνται από τον εκπαιδευτικό
ιδιαίτερα λεπτοί χειρισμοί και κατάλληλες στρατηγικές, όπως είναι η συγκρότηση
ομάδων για συνεργατική μάθηση και η εφαρμογή δραστηριοτήτων και παιχνιδιών με
στόχο την ποιοτική αλληλεπίδραση των παιδιών. Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
μέσα από την ομάδα απελευθερώνονται να εκφράσουν τα συναισθήματά τους
δημιουργώντας φιλίες, μειώνοντας την πιθανή εκδήλωση επιθετικής συμπεριφοράς και
ενισχύοντας παράλληλα την αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθησή τους (Scott, 2004).
«Ανεπίσημες συνθήκες», όπως το διάλειμμα, οι εκπαιδευτικές εκδρομές και οι
εξωσχολικές δραστηριότητες, είναι πρόσφορες για οικείες συνομιλίες μεταξύ
εκπαιδευτικών και μαθητών και έτσι οι εκπαιδευτικοί θα καταστούν «ανεπίσημοι
βοηθοί» για τους μαθητές τους (Tatar, 1998).
Καθοριστικός ωστόσο είναι και ο τρόπος με τον οποίο τα υπόλοιπα παιδιά της
τάξης αντιμετωπίζουν τους συμμαθητές τους με μαθησιακές δυσκολίες. Γι’ αυτό ο
εκπαιδευτικός-σύμβουλος δημιουργεί ένα ενθαρρυντικό κλίμα εμπιστοσύνης,
κατανόησης και υποστήριξης μέσα στην τάξη μαθαίνοντας από τη μια τους μαθητές να
είναι διακριτικοί και να σέβονται τις ιδιαιτερότητες των συμμαθητών τους (Παππά,
2013) και από την άλλη τους μαθητές με δυσκολίες στη μάθηση να είναι περισσότερο
ευέλικτοι σε δύσκολες καταστάσεις, καθώς ενισχύεται η θετική αυτοαντίληψη και η
ψυχική τους ανθεκτικότητα (Margalit, 2004). Γενικότερα είναι αξιοσημείωτη η
προσπάθεια που καταβάλλει για να διαχειριστεί τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
εφαρμόζοντας διάφορους παιδαγωγικούς χειρισμούς, ώστε να βελτιώσουν τις δυσκολίες
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τους στη μάθηση. Τέτοιοι χειρισμοί (Λιβανίου, 2004· Πόρποδας, 2003·
Πολυχρονοπούλου, 2012· Τρίγκα-Μερτίκα, 2010) είναι οι εξής :
 ενίσχυση της προσοχής και της συγκέντρωσης,
 σαφήνεια σε ερωτήσεις και εντολές, επανάληψη και απλούστευση εντολών,
 προφορικές παρά γραπτές οδηγίες, χρήση περιλήψεων, σημειώσεων,
μαγνητοφωνημένων κειμένων,
 καλοσχεδιασμένα φυλλάδια εργασίας με οπτικοποιημένες οδηγίες, χρήση
σχεδιαγραμμάτων, υπογράμμιση σημείων,
 συνεχής ενίσχυση και επιβράβευση για την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε βήματος,
τόνωση αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης,
 έμφαση στην επικοινωνία, την ενεργή συμμετοχή και εμπλοκή σε συνεργατικές
διαδικασίες που θα αναδεικνύουν τις δυνατότητες και θα ελαχιστοποιούν τις
αδυναμίες τους.
Για να επιτευχθεί η αποτελεσματική μάθηση των παιδιών με μαθησιακές
δυσκολίες, αναγκαίες είναι οι προσαρμογές των αναλυτικών προγραμμάτων και η
εφαρμογή κατάλληλων στρατηγικών από τον εκπαιδευτικό-σύμβουλο με βάση τις
ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους, ώστε να επιτρέπεται και σε αυτούς να έχουν ίσες
ευκαιρίες με τους συμμαθητές τους. Μερικές προσαρμογές μπορεί να αναφέρονται στον
τρόπο σύνθεσης της ομάδας και στην ανάθεση εργασιών (Jenkins et al., 2003), στην
τροποποίηση των εκπαιδευτικών υλικών (McDonnell et al., 2001) και στη χρήση
διάφορων μεθόδων αξιολόγησης των μαθητών, όπως η χρήση φακέλου δειγμάτων
εργασίας του μαθητή (portfolio) (Dieker & Murawski, 2003). Παράλληλα, μπορεί να
υλοποιεί κάποιες ρυθμίσεις στο περιβάλλον της τάξης, όπως τροποποιήσεις στη διάταξη
των καθισμάτων, στη χρήση για παιδαγωγικούς σκοπούς συγκεκριμένων περιοχών μέσα
στην αίθουσα διδασκαλίας ( γωνία της ηρεμίας, γωνία της μελέτης) (Hoover, 1990), στη
δημιουργία θετικού κλίματος στην τάξη και στην παροχή αρκετού χρόνου για την
ολοκλήρωση των εργασιών ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε μαθητή (Hoover, 1990).
Πάντως ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
ωφελούνται από την εργασία σε μικρές ομάδες και από δομημένες ομάδες συνεργασίας
στις κανονικές τάξεις (Jenkins et al., 2003).
Ωστόσο σημαντικά εμπόδια στην εφαρμογή κατάλληλων σχεδιασμών από τον
εκπαιδευτικό για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες θεωρούνται ο ανεπαρκής
χρόνος, τα περιορισμένα εκπαιδευτικά υλικά, η έλλειψη κατάλληλης κατάρτισης και
επιστημονικής υποστήριξής του από εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και της
εποικοδομητικής συνεργασίας του με τους γονείς (Engelbrecht et al., 2003). Ιδιαίτερο
ρόλο φαίνεται να παίζουν και άλλες παράμετροι, όπως η εκπαιδευτική του εμπειρία
( amartt & Kabzems, 1992) και η έλλειψη μεταπτυχιακών του σπουδών ( eyser &
Tappendorf, 2001).
Συμπεράσματα
Από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι στην αντιμετώπιση των μαθησιακών ιδιαιτεροτήτων
είναι καταλυτικός ο συμβουλευτικός ρόλος του εκπαιδευτικού, ο οποίος συνδέεται άμεσα
με την προσωπικότητά του, την ιδιοσυγκρασία, τις αξίες, και τις γνώσεις του (Λιβανίου,
2004). Και αυτό γιατί από τη συμβουλευτική του υποστήριξη προς τους μαθητές με
μαθησιακές δυσκολίες θα προκύψουν οφέλη πολλαπλά, όπως είναι η ενίσχυση της
αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησής τους, η ομαλή ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη, η
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καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης για όλα τα μέλη της μαθητικής
κοινότητας.
Για την υλοποίηση όμως των παραπάνω στόχων είναι αναγκαία η συνεχής και
ποιοτική επιμόρφωση του εκπαιδευτικού σε θέματα αντιμετώπισης εκπαιδευτικών
αναγκών του μαθητικού πληθυσμού (Παντελιάδου & Πατσιοδήμου, 2000), γεγονός που
σε συνδυασμό με τη συστηματική του συνεργασία με τους γονείς και με εξειδικευμένο
επιστημονικό προσωπικό, εγγυάται μια πιο αποτελεσματική διαχείριση των μαθησιακών
δυσκολιών (Νικολόπουλος, 2007). Η επιμόρφωση μάλιστα του εκπαιδευτικού στις αρχές
της Συμβουλευτικής θα οδηγήσει στην καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας, όπως είναι
η αυτογνωσία, η γνησιότητα, η ενσυναίσθηση και η ενεργητική ακρόαση, που θα
ενισχύσουν το παιδαγωγικό και διδακτικό του έργο, ώστε να προσεγγίζει κατάλληλα
τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες μέσα από την εφαρμογή κατάλληλων
παιδαγωγικών παρεμβάσεων και να χτίσει μια σχέση συναισθηματικής ασφάλειας,
ουσιαστικής επικοινωνίας και αλληλοσεβασμού μαζί τους (Μπρούζος, 1998), ώστε να
γίνουν αυτοί ενεργά μέλη του σχολείου και της κοινωνίας αποκτώντας μακροπρόθεσμα
μία αίσθηση ταυτότητας.
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Ελευθερία Κερά*
TO ETWINNING ΕΝΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΕΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΤΟ TWINSPACE ΩΣ ΚΙΒΩΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΟΙ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ
Η εισαγωγή και η παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση δημιουργεί μια
νέα εκπαιδευτική εικόνα, κάνοντας τον μαθητή πρωταγωνιστή σε ένα νέο ψηφιακό
γίγνεσθαι. Στο πλαίσιο αυτό, το παρόν άρθρο στοχεύει αρχικά στην παρουσίαση του
eTwinning ως ενός δυναμικού περιβάλλοντος ενεργητικής και μετασχηματιστικής
μάθησης στην υλοποίηση πολιτιστικών δράσεων. Στη συνέχεια αναδεικνύεται μέσα από
μια μελέτη περίπτωσης, με ποιο τρόπο η αξιοποίηση τoυ twinspace σε τέτοιου είδους
εκπαιδευτικές δράσεις προάγει τον πολιτισμό, πως δημιουργείται και γιατί ισχυρό
κίνητρο μάθησης στους μαθητές, ώστε να ιχνηλατήσουν τη δική τους πολιτιστική
κληρονομιά ως μέρος της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.
Λέξεις-κλειδιά: eTwinning, δυναμικό περιβάλλον, πολιτιστικές δράσεις, κίνητρο
μάθησης, πολιτιστική κληρονομιά.
ETWINNING A POTENΤIAL ENVIRONMENT FOR ACTIVE AND
TRANSFORMABLE EDUCATION IN THE IMPLEMENTATION OF
CULTURAL ACTIONS
CASE STUDY: THE TWINSPACE ARC OF CIVILIZATION, THE ACTIVITIES
OF THE STUDENTS AND THE IMPACT
The introduction and pedagogical use of ICT in education creates a new educational
image, making the student a protagonist in a new digital age. In this context, this article
aims initially to present eTwinning as a dynamic active and transformative learning
environment in the implementation of cultural actions. It then emerges, through a case
study, how the use of twinspace in such educational actions promotes culture, how it is
created and why a strong motivation to learn to trace their own cultural heritage as part of
the world’s cultural heritage.
Key words: eTwinning, dynamic environment, cultural actions, learning motivation,
cultural heritage.
Το eTwinning μια νέα εκπαιδευτική πραγματικότητα
Η εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση αλλά και η παιδαγωγική τους
αξιοποίηση δημιουργεί μια νέα εκπαιδευτική εικόνα, ενταγμένη πλήρως στην
* Η Ε.Κ. είναι καθηγήτρια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Φιλολόγος και διδάκτωρ του Ε.Κ.Π.Α.
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παγκοσμιοποίηση, απομακρύνοντας τη μάθηση από το δασκαλοκεντρικό της πρόσωπο.
Έχει εύστοχα υποστηριχθεί ότι οι διεθνείς αξίες και οι διαφορετικοί πολιτισμοί επιδρούν
στη σχολική πραγματικότητα μέσω της παγκόσμιας εκπαίδευσης που εισάγει σχετικούς
όρους όπως «παγκόσμια εκπαίδευση», «πολυπολιτισμική συνείδηση», «πολιτιστική
διάδραση» (Camilleri, 2016). Ο μαθητής είναι πρωταγωνιστής σε ένα νέο ψηφιακό
γίγνεσθαι με στόχο την κοινωνικοπολιτική του ανάπτυξη, δρώντας με διαδικτυακή
ασφάλεια σε συνεργατικά μαθησιακά περιβάλλοντα.
Συγκεκριμένα, η ενσωμάτωση της δράσης eTwinning στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά
συστήματα αποτελεί το «κλειδί» των βασικών στόχων της Διά Βίου Μάθησης της
ευρωπαϊκής εκπαίδευσης που στηρίζεται σε τέσσερεις πυλώνες: μαθαίνω να γνωρίζω,
μαθαίνω να κάνω, μαθαίνω να ζω με άλλους, μαθαίνω να είμαι (Θεοφανέλλης, 2013).
Βασικός σκοπός είναι αφενός η βελτίωση των τεχνολογικών, γλωσσικών και
πολυπολιτισμικών ικανοτήτων των καθηγητών και των μαθητών, αφετέρου η εφαρμογή
της ευρωπαϊκής διάστασης στο πρόγραμμα σπουδών (Gajek & Poszytek, 2009). Γίνεται
αντιληπτό ότι είναι αδήριτη ανάγκη οι εκπαιδευτικοί να δημιουργήσουν επιθυμία για
μάθηση προσφέροντας στους μαθητές πολλαπλές αναπαραστάσεις, με στόχο την
κινητοποίησή τους χρησιμοποιώντας συνεργατικά εκπαιδευτικά μοντέλα που θα
αξιοποιούν ελεύθερα τεχνολογικά εργαλεία, ώστε να καλλιεργούνται γνωστικές και
κριτικές ικανότητες στους εμπλεκόμενους. H Merryfield (2002) μελέτησε τη δράση των
εκπαιδευτικών διαφόρων εθνικοτήτων στην τάξη και βρήκε ορισμένες χαρακτηριστικές
διδακτικές στρατηγικές και παρά τις διαφορές στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών
εντόπισε κοινά σημεία όπως ότι οι εκπαιδευτικοί αντιμετώπιζαν τα στερεότυπα και
αντιδρούσαν στην απλοποίηση των πολιτισμών και των παγκόσμιων αξιών, ενθάρρυναν
τις πολλαπλές προοπτικές, παρείχαν κίνητρα μάθησης στους μαθητές. Έχει εύστοχα
ειπωθεί από τον Λεονάρντο ντα Βίντσι ότι η μελέτη χωρίς επιθυμία κλειδώνει τη μνήμη
και δε συγκρατεί τίποτα από αυτά που δέχεται. Προς αυτή την κατεύθυνση βρίσκονται τα
μαθησιακά μοντέλα όπως το eTwinning.
Το eTwinning αποτελεί ένα θεσμοθετημένο συνεργατικό μαθησιακό περιβάλλον
και κοινωνικό δίκτυο εκπαιδευτικών (Θεοφανέλλης, 2013), εντός του οποίου η
εκπαιδευτική κοινότητα (εκπαιδευτικοί-μαθητές) συνεργάζονται εξ αποστάσεως
«σύγχρονα» ή «ασύγχρονα», με την αξιοποίηση της διαδικτυακής τεχνολογίας για τη
διενέργεια ενός κοινού έργου (project). Σήμερα το eTwinning είναι ίσως το μεγαλύτερο
δίκτυο εκπαιδευτικών στην ιστορία της εκπαίδευσης (eTwinning, 2016) με κύριο στόχο
να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των σχολείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
εμπλέκοντας εκπαιδευτικούς και μαθητές από διαφορετικές χώρες σε συνεργατικές
δραστηριότητες με σκοπό την δημιουργία ποικίλων εκπαιδευτικών προϊόντων μέσω της
ευρείας χρήσης των ΤΠΕ (Καλογιαννάκης & Παπαδάκης, 2011). Για την επίτευξη των
στόχων, η δράση παρέχει τη δυνατότητα οι μαθητές να δημιουργήσουν έργα μέσα από
ένα ασφαλές περιβάλλον επικοινωνίας και συνεργασίας (Crawley et al., 2009).
Σχεδιασμένη ως μια ηλεκτρονική πλατφόρμα αφιερωμένη στις σχολικές συμπράξεις, η
δράση eTwinning έχει γίνει, σε λίγα χρόνια, ένα κοινωνικό δίκτυο για τους
εκπαιδευτικούς, παρέχοντας τη δυνατότητα ανταλλαγής εκπαιδευτικού υλικού και
διάχυσης ορθών πρακτικών, διευρύνοντας τους ορίζοντες τους και βελτιστοποιώντας τις
δεξιότητες και τις ικανότητές τους (Crawley et al., 2010).
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Το eTwinning και οι πολιτιστικές δράσεις
Το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής: γιατί το eTwinning μπορεί να αποτελέσει ένα
δυναμικό περιβάλλον ενεργητικής και μετασχηματιστικής μάθησης στην υλοποίηση
πολιτιστικών δράσεων;
Τα πολιτιστικά προγράμματα θέτουν το μαθητή στο προσκήνιο της εκπαιδευτικής
διαδικασίας, καθώς παρέχουν τη χαρά της εξερεύνησης και της ανακάλυψης σε ένα
ομαδοσυνεργατικό πλαίσιο, δίνουν αφορμές έμπνευσης και δημιουργικής έκφρασης
υποστηρίζοντας τη μάθηση μέσα από τον πολιτισμό. Συγκεκριμένα στοχεύουν στην
ενδυνάμωση των κοινωνικών εγγραμματισμών, στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας, τη
γνωριμία με τον πολιτισμό και τις ποικίλες εκφάνσεις του, την επαφή με την πολιτισμική
κληρονομιά, το σεβασμό και την κατανόηση του πολιτισμικού διαφορετικού, την ισότιμη
ανάδειξη πολιτισμικού κεφαλαίου κάθε μαθητή. Όλα αυτά μπορούν να υλοποιηθούν
δυναμικά στο πλαίσιο της δράσης του eTwinning, εφόσον με τη χρήση των ΤΠΕ
αξιοποιείται η δύναμη της «συμμετοχικής κουλτούρας» αλλά σε πολυπολιτισμικό
περιβάλλον ξεφεύγοντας από τις τυπικές μεθόδους ακολουθώ μέθοδο σχεδίου εργασίας,
κάνω έρευνα πεδίου, συλλέγω υλικό, το αξιοποιώ, δημιουργώ και τέλος κάνω
επισκόπηση με εργαλεία όπως το ερωτηματολόγιο και οι συνεντεύξεις.
Οι eTwinners δάσκαλοι χρησιμοποιούν νέες μεθόδους και εργαλεία, εξελίσσονται
επαγγελματικά και χειρίζονται ευέλικτα την διαφορετικότητα στη σχολική τάξη, εφόσον
προωθείται ο πολυπολιτισμικός διάλογος και δημιουργείται μια πολιτισμική όσμωση σε
καινοτόμα σχολεία που υλοποιούν τέτοιου είδους δράσεις. Οι μεθοδολογίες και οι
προσεγγίσεις στην υλοποίηση πολιτιστικών δράσεων μετασχηματίζονται. Συγκεκριμένα,
μέρος της παραδοσιακής επεξεργασίας των πολιτιστικών θεμάτων μπορεί να είναι η
ανάλυση εικόνας, αντικειμένου, φωτογραφίας, έργου τέχνης, ο οπτικός γραμματισμός
και η αισθητοποίηση αφηρημένων εννοιών μέσα από υλικά τεκμήρια, τα ομαδικά
παιχνίδια ρόλων, παιχνίδια προσομοίωσης. Η χρήση του eTwninning θέτει τα εργαλεία
web 2.0 στο προσκήνιο, με απότοκο τη δημιουργία νέων εκπαιδευτικών περιβαλλόντων
και την εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών μεθόδων που ευνοούν τη συμμετοχή, τη
συνεργασία, τον διαμοιρασμό των πληροφοριών και του περιεχομένου μέσω μιας
παιγνιώδους διαδικασίας. Ένα έργο eTwinning, εκτός από την ηλεκτρονική και τη
συνεργατική μάθηση, ενσαρκώνει μια διεπιστημονική προσέγγιση στη διαδικασία
(Kolourioti, 2013).
Απόρροια όλων αυτών είναι η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού κλίματος που οι
μαθητές ανακαλύπτουν, προσεγγίζουν βιωματικά τα θέματα πολιτισμού, αναλαμβάνουν
πρωτοβουλίες, καλλιεργούν την κριτική σκέψη. Επιπροσθέτως, καλλιεργούνται και
διευρύνονται οι γλωσσικές δεξιότητες των μαθητών, εφόσον οι πολιτιστικές δράσεις
υλοποιούνται σε ξένη γλώσσα, όπου οι συμμετέχοντες κατανοούν, εκφράζονται,
αισθάνονται, καταγράφουν γεγονότα και απόψεις προφορικά και γραπτά. Στο πλαίσιο
αυτό εφαρμόζεται ένα πραγματολογικό μοντέλο που συνδυάζει το τεχνοκρατικό μοντέλο
(νέες τεχνολογίες ως αυτοτελές γνωστικό αντικείμενο) και το ολιστικό μοντέλο (διάχυση
των ΤΠΕ σε όλα τα διδακτικά αντικείμενα και σχολικές δραστηριότητες), δίνοντας
έμφαση στην κοινωνική διάσταση και πολυτροπική, υπερμεσική, ταυτόχρονη ή
ασύγχρονη επικοινωνία με συνομήλικους συμμαθητές από άλλες χώρες.
Ο μαθητής «μαθαίνει πώς να μαθαίνει» οργανώνοντας τον τρόπο έρευνας,
συγκεντρώνοντας το υλικό, μελετώντας και διαχειριζόμενος το χρόνο του και τις
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πληροφορίες, ατομικά και ομαδικά αποφασίζονται τα διαδικτυακά εργαλεία που θα
χρησιμοποιήσει με τους εταίρους του. Συγκεκριμένα, «χτίζει» τις νέες πολιτισμικές
γνώσεις που προϋπάρχουν, κινητοποιούμενος στο πλαίσιο συγκεκριμένων ευρωπαϊκών
δράσεων. Αυξάνονται τα κίνητρα και βελτιώνονται οι διαπροσωπικές σχέσεις μέσω της
συνεργασίας με ξένους συμμαθητές και καλλιεργείται σε αυτούς οι ιδέες του «ευρωπαίου
πολίτη» που γνωρίζει και σέβεται τόσο τον δικό του πολιτισμό όσο και τον πολιτισμό
των άλλων.
Έχει αποδειχθεί ότι μέσω της ανταλλαγής εμπειριών κατά τη συνεργασία τους για
την εκπόνηση eTwinning πολιτιστικά έργα έμαθαν να εκτιμούν την ποικιλότητα και τον
πλούτο του Ευρωπαϊκού πολιτισμού. Νιώθουν ότι αυτό τους έχει κάνει πιο
ανοιχτόμυαλους και ευπροσάρμοστους σε ποικίλα περιβάλλοντα. Η μάθηση απέκτησε
πραγματικό ενδιαφέρον και οι ίδιοι οι μαθητές μπορούν να μιλούν για απόλαυση του
μαθήματος. Η διάχυση των αποτελεσμάτων προκαλεί ευαισθητοποίηση και αλλαγή
νοοτροπιών σε επίπεδο σχολικής, τοπικής, διαπολιτισμικής και κατά επέκταση
ευρωπαϊκής κοινότητας μέσω πραγματικής ή ψηφιακής παρουσίας.
Το twinspace κιβωτός πολιτισμού
Έχει εύστοχα υποστηριχθεί ότι το eTwinning «ρίχνει μια γέφυρα» προς την Ευρώπη και
βοηθάει τους μαθητές να αποκτήσουν καλύτερα εφόδια για να αντιμετωπίσουν τις
προκλήσεις της πραγματικής ζωής (http://www.etwinning.gr). Στο πλαίσιο αυτό θα
ήθελα να παρουσιάσω τον τρόπο υλοποίησης και τον αντίκτυπο ενός προγράμματος
eTwinning που πραγματοποίησε το 1ο Γυμνάσιο Μάνδρας κατά το σχολικό έτος 20172018 με θέμα την πολιτιστική κληρονομιά. Ο τίτλος του έργου ήταν: Cultural Heritage,
our bond to the past, to our present and the future (Πολιτιστική κληρονομιά, ο δεσμός
μας με το παρελθόν, το παρόν μας και το μέλλον) και σχολείο συνεργασίας το αθλητικό
γυμνάσιο της περιοχής Slatina της Ρουμανίας, με υπεύθυνες καθηγήτριες την κ. Εlena
Rusu και την κ. Simona Ancua Petrescu (Εικόνα 1). Στο πρόγραμμα αυτό συμμετείχε
αμιγώς ένα τμήμα και η θεματική του εντάχθηκε στο μάθημα της γλωσσικής διδασκαλίας
και στο ωρολόγιο πρόγραμμα και ως εκ τούτου οι μαθητές κάθε εβδομάδα είχαν τη
δυνατότητα για μία διδακτική ώρα να εργάζονται σε αίθουσα εξοπλισμένη με
ηλεκτρονικό υπολογιστή, βιντεοπροβολέα και σύνδεση στο διαδίκτυο. Στο ίδιο πλαίσιο
κατόπιν συμφωνίας κινήθηκαν και οι συνάδελφοι από τη Ρουμανία με τις δικές του
ομάδες. Η επικοινωνία ήταν διαρκής κυρίως με την ηλεκτρονική αλληλογραφία, το
twinmail, messenger και teacher΄s bulletin.
Το έργο αφορούσε στην πολιτιστική
κληρονομιά, υλική και άυλη, εστιάζοντας στο
ευρύ περιεχόμενο της που εξελίχθηκε τόσο,
ώστε να περιλαμβάνει όχι μόνο τη μελέτη
των χειροτεχνημάτων, των ιστορικών
μνημείων και των αρχαιολογικών χώρων,
αλλά και τη μελέτη των τεκμηρίων της
ανθρώπινης δημιουργικότητας, έκφρασης και
της λαογραφίας.
Οι πολιτιστικές δράσεις υλοποιήθηκαν
με κοινές στρατηγικές σε ένα πλαίσιο όπου οι
Εικόνα 1: Το twinspace του έργου.
μαθητές κινήθηκαν έχοντας ως κίνητρα «την
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επιλογή, την πρόκληση, τον έλεγχο, την συνεργασία, και τέλος το χτίσιμο του
νοήματος». Aξιοποίησαν με κριτική σκέψη πληροφορίες και ψηφιακά μέσα με γνώμονα
την καταλληλότητά τους για την επιτέλεση συγκεκριμένων εργασιών του προγράμματος.
Αξίζει να αναφερθεί ότι με συναίνεση συμφωνήθηκαν οι τρόποι υλοποίησης των στόχων
από τις υπεύθυνες καθηγήτριες του προγράμματος.
Η ανάπτυξη του προγράμματος υλοποιήθηκε σε διάρκεια περίπου τριών μηνών
μέσα από πέντε συνολικά φάσεις. Η πρώτη φάση αρχικά περιελάμβανε τη «γνωριμία»
των μαθητών, την παρουσίαση της «σχολικής» ζωής και της ευρύτερης περιοχής που
βρίσκεται το κάθε σχολείο. Στη συνέχεια με την μέθοδο του «καταιγισμού των ιδεών»
έγινε η εισαγωγή στο θέμα, την πολιτιστική κληρονομιά και του περιεχομένου αυτής και
δημιουργήθηκε σχετικό logo (Εικόνα 2).
Η δεύτερη φάση αφορούσε στη μελέτη των
μνημείων και των χαρακτηριστικών τους. Οι μαθητές
κάθε χώρας «ξεχώρισαν» χαρακτηριστικά μνημεία και
τα παρουσίασαν πολυεπίπεδα αλλά το πιο σημαντικό
ήταν οι ανταλλαγές ιδεών στο forum του twinspace
που αφορούσαν σε μικρά κουίζ γνώσεων αλλά κυρίως
εντυπώσεις μετά από τη μελέτη σχετικού υλικού (π.χ.
βίντεο) που ανέβαζε η κάθε ομάδα.
Εικόνα 2: Το logo του έργου.
Η Τρίτη φάση ήταν η γλωσσική και λογοτεχνική πολιτιστική παρακαταθήκη της
κάθε χώρας. Δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία των μαθητών ένας «Πολιτιστικός
Άτλαντας» (Cultural Atlas), εφόσον διαπιστώθηκε σε σχετική συνεργατική μελέτη ό,τι
υπάρχουν αρκετά «κοινά» πολιτιστικά στοιχεία με μόνη διαφορά το γλωσσικό μέσο
έκφρασής τους (Εικόνα 3). Αυτό έγινε ιδιαίτερα αισθητό με τη μετάφραση σχετικού
λογοτεχνικού έργου στην αγγλική και οπτικοποίησή τους από την άλλη ομάδα των
εικόνων που αναδεικνύει.
Η τέταρτη φάση ήταν η
παρουσίαση
της
λαογραφικής
παράδοσης μέσα από παραδοσιακά
κοστούμια, ήθη και έθιμα αλλά και
μύθους-θρύλους που είχε η κάθε
χώρα. Δημιουργήθηκαν συνεργατικά
padlet, κυρίως με οπτικό υλικό ειδικά
στο θέμα των εθίμων, με στόχο να
οπτικοποιηθούν οι ομοιότητες σε
αυτούς τους τρόπους πολιτιστικής
έκφρασης.

Εικόνα 3: Cultural Atlas.

Η πέμπτη φάση ήταν η αξιολόγηση μέσα από σχετικό ερωτηματολόγιο με
ποσοτικά κυρίως αποτελέσματα αλλά και σχετικές συνεντεύξεις των μαθητών, που
κατέγραψαν τις εμπειρίες και τις εντυπώσεις από τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα
eTwinning. Πώς όμως το twinspace λειτούργησε ως «κιβωτός» πολιτισμού στην
υλοποίηση αυτού του πολιτιστικού προγράμματος;
Αρχικά, θέλοντας να καταγράψω τις πρώτες σκέψεις και αντιδράσεις των μαθητών
για την υλοποίηση του πολιτιστικού προγράμματος μέσω της πλατφόρμας του twinspace,
παρατήρησα κυρίως δύο βασικούς προβληματισμούς των μαθητών:
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1) Υπήρχε αγωνία για τη γλώσσα επικοινωνίας, εφόσον θα ήταν η αγγλική. Οι
μαθητές απορούσαν αν θα ήταν επαρκείς οι γνώσεις τους στο να επικοινωνήσουν
με συνομήλικους συμμαθητές από άλλη χώρα σύγχρονα και ασύγχρονα και
2) Τι γνώσεις Νέων Τεχνολογιών θα απαιτούνταν στην υλοποίηση των δράσεων
αλλά και πώς θα μάθαιναν να χρησιμοποιούν το twinspace;
Τα ερωτήματα αυτά αποτέλεσαν τη βάση μιας επίλυσης προβλήματος που επιλύθηκε με
την αρωγή και των μαθητών. Αρχικά έγινε αναλυτική παρουσίαση της πλατφόρμας
twinspace στο τμήμα που θα υλοποιούσε το πολιτιστικό πρόγραμμα και ενημέρωση των
γονέων και κηδεμόνων με σχετικό φυλλάδιο.
Η αφόρμηση (brainstorming) έγινε με την προβολή του σχετικού βίντεο για το
eTwinning, προκειμένου να καταλάβουν την ιδέα. Παράλληλα μυήθηκαν σε απλά
εργαλεία Νέων Τεχνολογιών για να μπορούν με άνεση να λειτουργούν στο twinspace
(αναφέρονται ενδεικτικά το lunapic για να επεξεργάζονται τις φωτογραφίες στις σωστές
διαστάσεις που απαιτεί η πλατφόρμα, το wordle για να φτιάχνουν τα συννεφόλεξά τους,
το padlet για τα «ψηφιακά καρφιτσώματα»).
Οι μαθητές ενημερώθηκαν για το θέμα και τους στόχους του προγράμματος και
αποφασίστηκε από την ολομέλεια να λειτουργήσουν ομαδοσυνεργατικά. Στο πλαίσιο
αυτό δημιουργήθηκε αρχικά μια ομάδα μαθητών που θα ήταν εγγεγραμμένοι ως cowriters στην πλατφόρμα twinspace, με γνώμονα το καλύτερο επίπεδο της ξένης γλώσσας,
εφόσον η γλώσσα συνεργασίας ήταν η αγγλική. Στη συνέχεια έγιναν οι ομάδες εργασίας,
μεικτές και από τις δύο χώρες ανάλογα με τις υποχρεώσεις-εργασίες που είχαν οριστεί σε
κάθε φάση. Έτσι δημιουργήθηκαν η ομάδα έρευνας, η ομάδα καταγραφής, η ομάδα
ψηφιακού εγγραμματισμού, η ομάδα επικοινωνίας και ενημέρωσης των εταίρων για την
πορεία της κάθε εργασίας (αντίστοιχα αυτή η ομάδα ανατροφοδοτούσε όλη τη δράση του
τμήματος), η ομάδα παρουσίασης και τέλος όλοι μαζί αποφάσιζαν για τις εργασίες που
ανέβαζαν. Μερικοί εγγεγραμμένοι μαθητές εισέρχονταν με τους κωδικούς τους και
ανέβαζαν το σχετικό υλικό και όταν υπήρχε κώλυμα με τη διαδικτυακή σύνδεση στο
σχολείο ανέβαιναν από τον υπεύθυνο καθηγητή του προγράμματος κάθε χώρας.
Πριν από την εκτέλεση των εργασιών της κάθε φάσης, οι μαθητές ενημερώνονταν
με σχετικό post στο twinspace και ακολουθούνταν η ίδια μέθοδος: παρουσίαση του
«προβλήματος» και εν συνεχεία με την τεχνική της ιδεοθύελλας οι μαθητές έκαναν
εννοιολογικούς χάρτες ή καρφίτσωναν τις ιδέες τους σε πίνακα padlet, προκειμένου να
βρουν τους καλύτερους και αποτελεσματικότερους τρόπους δράσης. Ανατροφοδοτικά
λειτουργούσαν και οι προβολές των εργασιών των εταίρων που ενθάρρυναν τους
μαθητές να συνεχίσουν. Στο forum, και συγκεκριμένα στα «νήματα» συζήτησης και
ανταλλαγής ιδεών, συνεργατικά οι μαθητές προσέγγιζαν τα θέματα της πολιτιστικής
κληρονομιάς.
Στο τέλος του έργου, το προϊόν που δημιουργήθηκε από τους μαθητές ήταν ένα
ebook πολιτιστικής κληρονομιάς (Εικόνα 4). Επιπροσθέτως οι ίδιοι μαθητές
αξιολόγησαν το έργο απαντώντας σε σχετικό ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε στο
Google drive με τη χρήση των Googledocs (Εικόνα 5). Τέλος τα αποτελέσματα του
έργου προβλήθηκαν ποικιλοτρόπως με συγγραφή σχετικού άρθρου στην ιστοσελίδα του
σχολείου, με πολυμεσική παρουσίαση στην τελική γιορτή του σχολείου, με συνεντεύξειςκαταγραφές σε βίντεο των εντυπώσεων, συναισθημάτων και προσδοκιών των μαθητών,
με άρθρο στην εφημερίδα του σχολείου, με αναφορά στο wiki του σχολείου μας, που
σχετίζεται με το Erasmus KA1+ που υλοποίησε το σχολείο μας, αλλά και στην
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ιστοσελίδα του σχολείου, με δημιουργία eTwinningcorner και τέλος κάνοντας δημόσιο
το έργο eTwinning: https://twinspace.etwinning.net/60822/home

Εικόνα 4: Το τελικό προϊόν, ebook.
Εικόνα 5: Η αξιολόγηση του έργου.

Ο αντίκτυπος του έργου
Ποιες δεξιότητες καλλιεργήθηκαν στους μαθητές; Τι έμαθαν οι μαθητές; Έμαθαν να
ερευνούν, να καταγράφουν, να συνθέτουν στοιχεία-πληροφορίες ανάλογα με τις εργασίες
τους. Επίσης πέτυχαν να εξοικειωθούν με τον ψηφιακό εγγραμματισμό,
χρησιμοποιώντας αντίστοιχα εργαλεία σε ένα ασφαλές διαδικτυακό χώρο: το twinspace.
Καλλιέργησαν τις γλωσσικές δεξιότητες επικοινωνίας σε μια γλώσσα που δεν είναι η
μητρική τους, όσον αφορά στην επικοινωνία με τους εταίρους, λειτουργώντας
ομαδοσυνεργατικά. Η πιο δυνατή στιγμή ήταν οι τηλεδιασκέψεις των μαθητών. Η
ικανοποίηση των μαθητών ήταν αποτυπωμένη στα πρόσωπά τους, γιατί πέτυχαν να
επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν χειριζόμενοι άψογα την αγγλική γλώσσα. Το πιο
σημαντικό όμως ήταν η εξοικείωση των μαθητών με την επίλυση του οποιοδήποτε
προβλήματος παρουσιαζόταν.
Συγκεκριμένα αξιοποίησαν με κριτική
σκέψη το υλικό που τους δινόταν (έγκριτες
ιστοσελίδες) και επελέξαν τον καλύτερο
τρόπο υλοποίησης και ανακοίνωσης των
εργασιών τους στο πλαίσιο του ψηφιακού
εγγραμματισμού. Οι eTwinners του
σχολείου μας μέσω του συγκεκριμένου
έργου πέτυχαν να γίνουν κοινωνοί μιας
«εικονικής κινητικότητας» και αισθάνθηκαν
Ευρωπαίοι χωρίς να φύγουν από τη χώρα
τους (http://www.etwinning.gr), στοιχείο
που
αποτυπώθηκε
σε
σχετικό
ερωτηματολόγιο (Εικόνα 6). Επιπροσθέτως
από παιδαγωγική άποψη τα οφέλη ήταν
αξιόλογα. Ενσωματώνοντας το έργο στη
διδακτέα ύλη, το μάθημα απέκτησε άλλη
Εικόνα 6: Οι εντυπώσεις.
διάσταση και αξία, εφόσον δόθηκαν δελεα- 187 -
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στικά κίνητρα σε όλους τους μαθητές και κινητοποιήθηκαν - το πιο σημαντικό για την
εκπαιδευτική διαδικασία - ακόμα και οι «αμέτοχοι» μαθητές που προσέφεραν με το δικό
τους τρόπο. Παράλληλα, οι επιδόσεις των μαθητών στο μάθημα των Αγγλικών, της
Πληροφορικής αλλά και της Νεοελληνικής Γραμματείας βελτιώθηκαν αισθητά, εφόσον
αυξήθηκαν τα κίνητρα και δόθηκαν ποικίλοι τρόποι υλοποίησης των εργασιών στα
θέματα μελέτης. Οι μαθητές γνώρισαν και συνειδητοποίησαν τη σπουδαιότητα αυτής της
κληρονομιάς αλλά και την υποχρέωσή τους να τη διαφυλάξουν και να τη σεβαστούν,
έχοντας ως κίνητρο ότι η «αξία της κληρονομιάς αναδεικνύεται από τους κληρονόμους
μέσω της καθημερινής ζωής». Επιπροσθέτως, η συνεργασία με τους εταίρους από τη
Ρουμανία οδήγησε σε μια πολιτιστική ζύμωση, με αποτέλεσμα όλοι οι μαθητές να βρουν
κοινά σημεία σύγκλισης σε πολιτιστικό επίπεδο.
Επίλογος
Εν κατακλείδει, θα ήθελα να επισημάνω ότι τα έργα eTwinning στοχεύουν στην
αυθεντική μάθηση, μέσω μιας πολυεπίπεδης συνεργασίας με τη χρήση Νέων
Τεχνολογιών. Επίσης, δίνουν κίνητρα στους μαθητές για να απολαμβάνουν την μάθηση
με πολλές πιθανότητες επιτυχίας στους τομείς που αναλαμβάνουν, ώστε να μην
αποθαρρύνονται και να δουλεύουν αποδοτικά. Οι πολιτισμοί και τα διαφορετικά
πνευματικά μοντέλα συναντώνται σε ένα τέτοιο έργο προς όφελος των μαθητών. Όσο
εντονότερη είναι η πολιτιστική ανταλλαγή, τόσο καλύτερα γνωρίζουμε τον «άλλο». Η
παροχή διαδραστικών μαθησιακών περιβαλλόντων προωθεί τη συνεργασία και την
πολυεπιστημονική μάθηση με την ενίσχυση των Νέων Τεχνολογιών. Είναι ανάγκη να
συνειδητοποιήσουμε ότι οι μαθητές «διψούν» για καινοτόμες δράσεις και όταν τους
δοθεί η ευκαιρία την απομυζούν κυριολεκτικά.
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Σοφία Κοντογιάννη*
ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ 1ου ΕΚ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 1ου ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνήσει τις απόψεις των εκπαιδευτικών για την
εφαρμογή του καινοτόμου προγράμματος Erasmus+ στο 1ο ΕΚ Δυτικής Αττικής και το
1ο ΕΠΑΛ Ελευσίνας. Το Erasmus+ αποτελεί ένα νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό. H δράση
του ξεκίνησε το 2014 και θα ολοκληρωθεί το 2020. Κύριος στόχος του προγράμματος
είναι η ανάδειξη των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και ο
εκσυγχρονισμός των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας.
Λέξεις-κλειδιά: Καινοτόμα προγράμματα, Επαγγελματική Εκπαίδευση, Erasmus+.
THE EDUCATORS’ VIEWS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE
ERASMUS+ INNOVATIVE PROGRAMME: THE CASE OF 1ST EK OF
WESTERN ATTICA AND 1ST EPAL OF ELEFSINA
This study’s purpose is to explore the educators’ points of view concerning the
implementation of the innovative programme Erasmus+, specifically, in the 1st EK and
1st EPAL of Elefsina of the Western District of Attica. Erasmus+ constitutes a new
programme of the European Commission with regards to education, training, youth and
sport, whose action commenced in 2014 and will be completed in 2020. The
programme’s main purpose is the promotion of skills, employment and the modernization
of the education systems, training and youth.
Key words: innovative programmes, Vocational Education, Erasmus+.
Εισαγωγή
Tο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα χαρακτηρίζεται ως συγκεντρωτικό με αποτέλεσμα η
σχολική μονάδα να λειτουργεί ως ο τελικός δέκτης αποφάσεων για την εφαρμογή της
εκπαιδευτικής πολιτικής. Οι πολιτικές, οι αλλαγές και οι καινοτομίες στην εκπαίδευση
δεν είναι δυνατόν να προχωρήσουν αν δεν γίνουν κατανοητές σε επίπεδο σχολικής
μονάδας όσον αφορά, κυρίως, τις συνέπειες και τις προεκτάσεις που μπορούν να έχουν
(Μαυρογιώργος, 2009: 45). Είναι πολύ σημαντικό η σχολική μονάδα να έχει
διαμορφώσει μια κουλτούρα υποστήριξης σε καινοτόμα προγράμματα.
Είναι κοινά αποδεκτό στην εκπαιδευτική κοινότητα ότι για την εφαρμογή μιας
εκπαιδευτικής καινοτομίας στη σχολική μονάδα ρόλο «κλειδί» παίζουν οι εκπαιδευτικοί
και ο τρόπος που αυτοί αντιλαμβάνονται την ανάγκη για καινοτομία (Σπυροπούλου κ.ά.,
* H Σ.Κ. είναι εκπ/κος ειδικότητας ΠΕ82 Μηχανολόγος με ΜSc στην Eκπ/κή Πολιτική και Διοίκηση της
Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ, υπηρετεί στο 1ο ΕΚ Δυτικής Αττικής, Γέλας 1, Ελευσίνα. Επικοινωνία: Τηλ. 2105548714, mollykont@yahoo.gr
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2007). Κύριο χαρακτηριστικό όλων των Καινοτόμων Προγραμμάτων είναι η προσπάθεια
προσέγγισης της γνώσης μέσα από διαδικασίες ομαδοσυνεργατικές και βιωματικές
εφαρμόζοντας εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας και χρησιμοποιώντας τις νέες
τεχνολογίες ως εποπτικά μέσα, προκειμένου ο εκπαιδευτικός να μετατραπεί από απλό
αναμεταδότη γνώσεων σε συνδιαμορφωτή της γνώσης και εμψυχωτή (Νομικού, 2006).
Βιβλιογραφική Ανασκόπηση
Το πρόγραμμα Erasmus+ έχει ξεκινήσει το 2014 και θα ολοκληρωθεί το 2020, αποτελεί
τη συνέχεια άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπως είναι το Comenius ή το Leonardo
da Vinci κ.ά. Για το πρόγραμμα Comenius, την εφαρμογή του και τα αποτελέσματά του
έχουν γίνει αρκετές μελέτες στην Ελλάδα, οι οποίες βοήθησαν την παρούσα έρευνα, ενώ
αντίθετα για το πρόγραμμα Erasmus+ δεν υπάρχουν αρκετές έρευνες, ακόμη, στην χώρα
μας.
Εντοπίζεται, λοιπόν, ένα ερευνητικό κενό όσον αφορά τις αντιλήψεις των
εκπαιδευτικών σε σχέση με την εφαρμογή των δράσεων του Erasmus+ στην
Επαγγελματική Εκπαίδευση και ειδικότερα στη Δυτική Αττική. Η παρούσα εργασία
επικεντρώνεται σε αυτές τις παραμέτρους για να εξάγει κάποια συμπεράσματα.
Στόχος Έρευνας
Η έρευνα στοχεύει στην ανάδειξη των απόψεων των εκπαιδευτικών του 1ου ΕΚ Δυτικής
Αττικής και του 1ου ΕΠΑΛ Ελευσίνας, όσον αφορά στην επίδραση της εφαρμογής του
προγράμματος Erasmus+. Πιο συγκεκριμένα σε: εκπαιδευτικό, διδακτικό, διοικητικό και
οργανωτικό επίπεδο, σχετικά με τη σχολική μονάδα, σε επαγγελματικό και προσωπικό
επίπεδο για τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Επιπρόσθετα εμφανίζονται οι αντιλήψεις
των εκπαιδευτικών για την πιθανή επίδραση των προγραμμάτων αυτών, ειδικότερα στην
Επαγγελματική Εκπαίδευση.
Ερευνητικά Ερωτήματα





Είναι απαραίτητες οι καινοτομίες στην εκπαίδευση; Ποια είναι τα πιθανά οφέλη
από την εφαρμογή τους ;
Ποια είναι η επίδραση από την εφαρμογή του Erasmus+ στην Επαγγελματική
Εκπαίδευση γενικότερα αλλά και πιο συγκεκριμένα στη σχολική μονάδα;
Επιτεύχθηκαν, και σε ποιο βαθμό, οι στόχοι του Εrasmus+;
Ποιοι είναι οι πιθανοί παράγοντες αντίστασης στην εφαρμογή του προγράμματος;

Θεωρητικό πλαίσιο
Η εκπαιδευτική αλλαγή
Εκπαιδευτική αλλαγή θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε «κάθε εκπαιδευτικό
μετασχηματισμό, ο οποίος άλλοτε θεσμοθετείται με ρυθμίσεις μικρότερης εμβέλειας,
όπως υπουργικές αποφάσεις, προεδρικά διατάγματα κτλ. και άλλοτε επέρχεται απλά,
χωρίς απαραίτητα να θεσμοθετηθεί» (Αθανασούλα-Ρέππα κ.ά., 2008: 169-170). Η Burke
εξήγησε ότι η αλλαγή στην εκπαίδευση είναι απαραίτητη για τους εξής λόγους: «αρχικά,
διότι αλλάζει η ίδια η κοινωνία, έπειτα, επειδή έχουν αλλάξει οι προσδοκίες από τα
εθνικά σχολεία και τέλος είναι απαραίτητη καθώς οι συμμετέχοντες στα δημόσια σχολεία
έχουν υποβληθεί σε δραματικές αλλαγές» (Daly et al., 2010; Pourrajab et al., 2015: 533).
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Διάχυση αλλαγής/ καινοτομίας
Το ερώτημα βέβαια έγκειται στο αν υπάρχει ο κατάλληλος τρόπος για να γίνει η διάχυση
και τελικά η εφαρμογή της καινοτομίας. Σ’ αυτή τη φάση για τη γεφύρωση της
προτεινόμενης καινοτομίας με την εφαρμογή της, η έμφαση οφείλεται να δοθεί στην
προνοητικότητα. O Roggers ισχυρίζεται ότι οι ηγέτες της αλλαγής οφείλουν να έχουν
προνοήσει ότι οι συνέπειες της καινοτομίας μπορεί να είναι «επιθυμητές/ανεπιθύμητες»,
«άμεσες/έμμεσες» και «αναμενόμενες/ μη αναμενόμενες».
Οι υπερβολικές προσπάθειες για την πρόκληση αλλαγής μπορεί να βλάψουν το
δυναμικό ισοζύγιο του οργανισμού με αποτέλεσμα να υιοθετηθούν επιτυχώς λιγότερες
αλλαγές. Σύμφωνα με τον Fullan (2006: 114), πρέπει να υιοθετηθεί ένα νέο είδος
ηγεσίας, στο οποίο οι ηγέτες θα χαρακτηρίζονται ως «στοχαστές του συστήματος στην
πράξη» ή «οι νέοι θεωρητικοί». Αυτού του είδους οι ηγέτες που θα πρεσβεύουν την
αλλαγή δεν θα εργάζονται μόνο στα στενά πλαίσια του σχολείου ή του οργανισμού τους
αλλά θα κάνουν και συνδέσεις με άλλα μέρη του συστήματος.
Αντίσταση των εκπαιδευτικών στην αλλαγή
Η αντίσταση αποτελείται από δύο διαστάσεις: την ενεργητική και την παθητική. Η
ενεργητική αντίσταση περιλαμβάνει συμπεριφορές όπως η κριτική, η επιλεκτική χρήση
στοιχείων, το σαμποτάζ και η διάδοση φημών, ενώ η παθητική αντίσταση εκδηλώνεται
από συμπεριφορές, όπως η δημόσια υποστήριξη της αλλαγής, αλλά αποτυχία στην
εφαρμογή της είτε λόγω της αναβολής είτε λόγω της αναχαίτισης πληροφοριών και της
υποστήριξης (Self & Schraeder, 2009: 168).
Παρά το γεγονός όμως ότι είναι αναφαίρετα τα οφέλη από τις μεταρρυθμίσεις που
επιβάλλεται να εφαρμοστούν στα σχολεία με σκοπό τον εκσυγχρονισμό τους, πολλοί
εκπαιδευτικοί τις θεωρούν ανεπιθύμητες. Τα αποτελέσματα των ερευνών των Konidari &
Abernot (2006) έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί προτιμούσαν να παραμείνουν στην
τρέχουσα κατάσταση και φάνηκαν απρόθυμοι να κάνουν οποιαδήποτε αλλαγή στη
δουλειά τους, διότι ισχυρίζονται ότι δεν έχουν την ικανότητα να αλλάξουν κι’ αυτό
συμβαίνει καθώς υπάρχει έλλειψη ικανότητας στην επικοινωνία και τη δέσμευση. Η
συμμετοχή της σχολικής μονάδας σε ένα πρόγραμμα Erasmus+ εμπλέκει όχι μόνο τους
συμμετέχοντες άλλα έχει αντίκτυπο στο σύνολο των εκπαιδευτικών, των μαθητών των
γονέων καθώς και στην τοπική κοινωνία. Η αντίσταση των εκπαιδευτικών είναι μια
φυσική αντίδραση, καθώς τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια έχουν κατακλυσθεί από τις
καινοτομίες, οι οποίες συχνά είναι κακοσχεδιασμένες και τους επιβάλλονται χωρίς να
τους έχει δοθεί η δυνατότητα να συμμετέχουν στις συζητήσεις χάραξης εκπαιδευτικής
πολιτικής. «Η αλλαγή είναι κάτι που γίνεται στους δασκάλους παρά κάτι που γίνεται με
τους δασκάλους» (Doyle & Ponder, 1977). Συνεπώς, δεν φταίνε καθαρά τα
χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών για την αντίσταση και τη μη συνέχιση της αλλαγής,
αλλά οι πιέσεις που τους ασκούνται και τα όρια που τους τίθενται για τη συμμετοχή τους
στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις αλλαγές.
Η επαγγελματική εκπαίδευση στην Ελλάδα σήμερα
Στη χώρα μας το επίπεδο συμμετοχής στην εκπαίδευση γενικότερα είναι αρκετά υψηλό
σε σχέση με άλλες χώρες σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς δείκτες. Αν ανατρέξουμε σε
στοιχεία για το έτος 2012, οι πτυχιούχοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ήταν πάνω από το
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30% του συνόλου των ατόμων μεταξύ 30-34 ετών (Cedefop, 2014: 16). Σε αντιδιαστολή
με αυτή την εικόνα, τα ποσοστά συμμετοχής στην επαγγελματική εκπαίδευση, στην
Ελλάδα, είναι διαχρονικά χαμηλά.
Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής κοινωνίας ήταν και συνεχίζει να
είναι η εντονότατη ζήτηση για γενική εκπαίδευση και πανεπιστημιακές σπουδές.
Παραγκωνίζοντας έτσι την επαγγελματική εκπαίδευση, η οποία στη χώρα μας, θεωρείται
υποδεέστερη γιατί συνδέεται με τη σωματική εργασία, ενώ αντίθετα, η γενική
εκπαίδευση σχετίζεται, θεωρητικά, με την κοινωνική εξέλιξη και καταξίωση. Είναι
αδιαμφισβήτητο ότι σημερινοί νέοι βλέπουν την επαγγελματική εκπαίδευση μόνο ως
διέξοδο ανάγκης και δεν αποτελεί συνειδητή επιλογή. Οι προσπάθειες της πολιτείας να
παρουσιάσει τη γενική εκπαίδευση ισότιμη με την επαγγελματική δεν έχει αποδώσει τα
αναμενόμενα αποτελέσματα παρόλο που έρευνες έχουν δείξει ότι οι απόφοιτοι της
επαγγελματικής εκπαίδευσης συναντούν μικρότερες δυσκολίες στην εύρεση
απασχόλησης σε σχέση με αυτούς της γενικής εκπαίδευσης (Cedefop, 2014: 18). Τα
πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι, δυστυχώς, μόνο ένα ποσοστό 30% των νέων επιλέγει
την επαγγελματική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Γονείς και μαθητές θεωρούν την
επαγγελματική εκπαίδευση «δεύτερη επιλογή» (Cedefop, 2014 :18).
Οι στόχοι του Erasmus+
Στην ΕΕ, τα Προγράμματα Εκπαίδευσης Κατάρτισης και Νεολαίας έχουν ξεκινήσει από
το 1976 με το πρώτο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα στον τομέα της Εκπαίδευσης, στη συνέχεια
το 1986 με το πρόγραμμα Comett, το 1987 το Πρόγραμμα Erasmus, το 1988 το
πρόγραμμα Youth for Europe, το 1995 τα προγράμματα Socrates and Leonardo da Vinci,
τα Προγράμματα Lifelong Learning και Youth in Action το 2007 και τέλος το
πρόγραμμα Erasmus+ για το χρονικό διάστημα 2014-2020 (ΙΔΕΠ).
Μεθοδολογία Έρευνας
Ποιοτική Μέθοδος
Στην έρευνα δεν ακολουθήθηκε η ποσοτική μέθοδος διότι το θέμα που επιλέχθηκε είναι
ευρύ, ανοικτό και δεν αποζητούμε μετρήσιμα, παρατηρήσιμα δεδομένα πάνω στις
μεταβλητές.
Επιλέχθηκε η ποιοτική μέθοδος έρευνας γιατί μας ενδιαφέρει να καταγράψουμε και
να αναλύσουμε τις απόψεις και τις εμπειρίες των εκπαιδευτικών και να εντοπίσουμε
θέματα που προκύπτουν μέσα από την καταγραφή λέξεων και εικόνων.
Δεν επιδιώκεται γενίκευση των αποτελεσμάτων. Στοχεύουμε στην ανάλυση
δεδομένων και κειμένων που προκύπτουν από την ποιοτική έρευνα και όχι στην
στατιστική ανάλυση που προκύπτει από την ποσοτική έρευνα (Creswell, 2011: 71-79).
Επισκόπηση
Η μέθοδος που χρησιμοποιήσαμε στην εκπαιδευτική μας έρευνα είναι η επισκόπηση, με
στόχο να περιγράψουμε τα χαρακτηριστικά των μελών του δείγματος που επιλέξαμε και
να διερευνήσουμε ενδεχόμενες συσχετίσεις μεταξύ αυτών των χαρακτηριστικών και να
μετρήσουμε συγκεκριμένες μεταβλητές οι οποίες μπορεί να αφορούν: στάσεις, απόψειςπεποιθήσεις, προσδοκίες, γνώσεις, συμπεριφορές καθώς επίσης και πληροφορίες για
γεγονότα, κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά των ατόμων (Robson, 2007: 130).
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Εργαλείο έρευνας
Επιλέχθηκε η ημιδομημένη συνέντευξη, στην έρευνα, για να εξασφαλισθεί η ελευθερία
να τροποποιηθεί η ροή των ερωτήσεων ή να προστεθούν, κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας, και άλλες ερωτήσεις «βολιδοσκοπήσεις» (Creswell, 2011: 260).
Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της προσωπικής συνέντευξης (one-to-one interview). Οι
συνεντεύξεις ηχογραφήθηκαν και αποδελτιώθηκαν στην συνέχεια. Τα δύο σχολεία που
επιλέχθηκαν για να γίνει η έρευνα, το 1ο ΕΚ Δυτικής Αττικής και το 1ο ΕΠΑΛ
Ελευσίνας, συστεγάζονται και οι συμμετέχοντες στην έρευνα εκπαιδευτικοί είναι
συνάδελφοι επομένως υπήρχε διαθέσιμος χρόνος που μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε,
σε κάποιο διάλειμμα ή κενό διάστημα.
Δειγματοληψία
Ακολουθήθηκε η σκόπιμη δειγματοληψία, σύμφωνα με την οποία οι ερευνητές επιλέγουν
εκ προθέσεως άτομα και τοποθεσίες για να κατανοήσουν το βασικό θέμα με κύριο
κριτήριο για την επιλογή την εξασφάλιση «πλούτου πληροφοριών» (Patton, 1990: 169
όπως αναφ. στο Creswell, 2011: 244). Είναι δυνατόν ο ερευνητής να στοχεύει είτε στην
αυξημένη ετερογένεια του δείγματος (μέθοδος των ακραίων περιπτώσεων) είτε στο να
περιλάβει τις τυπικές περιπτώσεις ως προς όλες τις ενδιαφέρουσες διαστάσεις (Robson,
2007), όπως έγινε στην παρούσα εργασία με την επιλογή δύο ομάδων εκπαιδευτικών,
αυτών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και αυτών που δε συμμετείχαν. Οι εκπαιδευτικοί
ενημερώθηκαν εκ των προτέρων για την έρευνα και το σκοπό της.
Συνολικά συμμετείχαν στη διαδικασία της συνέντευξης 13 εκπαιδευτικοί: 3 ανήκαν
στο 1ο ΕΠΑΛ, 3 και στα δύο σχολεία και 7 στο 1ο ΕΚ. Από το σύνολο των
ερωτηθέντων, 7 συμμετείχαν στο πρόγραμμα Erasmus+ και 6 δεν συμμετείχαν. Από το
σύνολο, 5 είναι γυναίκες και 8 άντρες. Ηλικιακά, 2 εκπαιδευτικοί είναι κάτω από 40
ετών, 7 είναι από 40 έως 50 ετών και 4 είναι από 50 έως 60. Όλοι εκτός από μία
εκπαιδευτικό είναι έγγαμοι και έχουν παιδιά ενώ 2 δεν έχουν. Οι περισσότεροι, δηλαδή
11 άτομα, γνωρίζουν ξένες γλώσσες. Όσον αφορά τα έτη υπηρεσίας, 6 έχουν έως 15 έτη,
5 έως 20 έτη και 2 πάνω από 20 έτη. Μεταπτυχιακό τίτλο έχουν 6 εκπαιδευτικοί και 1
διδακτορικό.
Συμπεράσματα - Συζήτηση
Συμπερασματικά, τα αποτελέσματά μας δεν είναι δυνατόν να γενικευτούν γιατί η
παρούσα έρευνα είναι ποιοτική, μπορούμε όμως να εξάγουμε σημαντικά συμπεράσματα
όσον αφορά την επίδραση των προγραμμάτων Erasmus+ στο 1ο ΕΠΑΛ Ελευσίνας και
στο 1ο ΕΚ Δυτικής Αττικής. Κατά τη διάρκεια της έρευνας έγινε προσπάθεια να
αναδειχθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών όσον αφορά την εφαρμογή του
προγράμματος.
Και οι δύο ομάδες εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα, δηλαδή αυτοί που
συμμετείχαν στο Erasmus+ και αυτοί που δεν συμμετείχαν, ανεξαρτήτως ηλικίας,
προϋπηρεσίας, οικογενειακής κατάστασης και τυπικών προσόντων, ήταν πολύ θετικά
προσκείμενοι στην εισαγωγή καινοτομιών στην εκπαίδευση. Υποστήριξαν ότι,
γενικότερα, οι καινοτομίες είναι πολύ σημαντικές για την εκπαίδευση και θεωρούν ότι τα
οφέλη από τη συμμετοχή σε τέτοια προγράμματα είναι πολλά και σε διαφορετικά
επίπεδα όπως το επαγγελματικό, το επικοινωνιακό αλλά και γενικότερα το προσωπικό
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επίπεδο, συμπεριλαμβάνοντας την βελτίωση της ψυχολογίας τους. Αυτοί που
συμμετείχαν στο πρόγραμμα είδαν ότι η ενίσχυση και η ανανέωση των διδακτικών και
παιδαγωγικών πρακτικών τούς βοήθησε στην σχολική καθημερινότητα, βελτίωσαν τις
επικοινωνιακές, οργανωτικές και γλωσσικές τους δεξιότητες και μέσα από όλες αυτές τις
διαδικασίες αναπόφευκτα ενισχύθηκε η ψυχολογία τους και καλυτέρεψε η διάθεση τους.
Τονίζουν όμως ότι δεν αποτελεί πανάκεια, θα πρέπει η εφαρμογή του προγράμματος να
εξαπλωθεί σε όλη τη σχολική μονάδα και να είναι βιώσιμη στην πάροδο του χρόνου για
να έχει θετικά αποτελέσματα. Αυτοί που δε συμμετείχαν επικαλέστηκαν λόγους
προσωπικούς που δεν τους επέτρεψαν να συμμετέχουν και όχι αδιαφορία για τέτοιου
είδους καινοτομίες.
Συνολικά οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι η υπήρξε σημαντική
επίδραση του Erasmus+, λιγότερο διοικητικά και οργανωτικά στη σχολική μονάδα και
περισσότερο στο κλίμα και τις ανθρώπινες σχέσεις. Θεωρούν ότι δεν είναι δυνατό να
υπάρχει επιρροή στο διοικητικό και οργανωτικό κομμάτι της σχολικής μονάδας λόγω του
συγκεντρωτικού γραφειοκρατικού εκπαιδευτικού μοντέλου διοίκησης που εφαρμόζεται
στην Ελλάδα. Όπως αναφέρει ο Παπακωνσταντίνου (2008: 236): «Στα συγκεντρωτικά
αυταρχικά γραφειοκρατικά συστήματα, όπου η εξουσία είναι συγκεντρωμένη στην κορυφή
της ιεραρχίας και η τυποποίηση είναι το κύριο χαρακτηριστικό τους, η όποια καινοτομική
προσπάθεια εκπορεύεται από την κορυφή της πυραμίδας, κυρίως με τη μορφή
προγράμματος και υλοποιείται ομοιόμορφα και χωρίς παρεκκλίσεις από όλη την ιεραρχία,
άρα από όλες τις εκπαιδευτικές μονάδες (π.χ. Ολοήμερο), χωρίς τη δυνατότητα
παρέκκλισης από τον κανόνα ή ανάπτυξης πρωτοβουλιών».
Όμως όσον αφορά το κλίμα και τις ανθρώπινες σχέσεις, οι εκπαιδευτικοί, είτε
συμμετείχαν είτε όχι στο πρόγραμμα, είδαν τη δημιουργία νέων σχέσεων καθώς και την
ενίσχυση και ενδυνάμωση του κλίματος συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών. Η
συνεργασία αυτή επεκτάθηκε και μεταξύ συναδέλφων διαφορετικών ειδικοτήτων του
ΕΠΑΛ, οι οποίοι δεν είχαν ξανά την ευκαιρία να συνεργαστούν στο πλαίσιο των
σχολικών δραστηριοτήτων. Σύμφωνα με τον συντονιστή των προγραμμάτων λίγοι, από
αυτούς που δεν συμμετείχαν, επέδειξαν αρνητική διάθεση απέναντι στο πρόγραμμα και
δεν ήταν συνεργάσιμοι, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί υποδέχθηκαν το πρόγραμμα πολύ
θετικά.
Τα καινοτόμα προγράμματα αυτά βοηθούν τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές
να αποκτήσουν και να βελτιώσουν δεξιότητες όχι μόνον όσον αφορά το θέμα στο οποίο
εστιάζει το σχέδιο, αλλά επίσης δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην ομαδική εργασία, στη
διαπολιτισμική μάθηση, στις κοινωνικές σχέσεις, στον σχεδιασμό και στην ανάληψη
δραστηριοτήτων σχεδίων και στη χρήση τεχνολογιών της πληροφορίας και των
επικοινωνιών (ΤΠΕ) (Erasmus+ Programme Guide, 2017: 347). Έτσι οι σχέσεις των
εκπαιδευτικών με τους μαθητές του ΕΠΑΛ και του ΕΚ ενδυναμώθηκαν γιατί μέσα από
τις δράσεις του προγράμματος οι εκπαιδευτικοί έγιναν πιο προσιτοί και μπόρεσαν να
βελτιώσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες, αναπτύσσοντας νέους κώδικες
επικοινωνίας με τους μαθητές, παρόλο που οι τελευταίοι αρχικά ήταν επιφυλακτικοί και
διστακτικοί γιατί κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν κάτι καινούργιο και άγνωστο.
Σημαντική είναι επίσης η εξωστρέφεια της σχολικής μονάδας και το άνοιγμά της
προς άλλες κουλτούρες και πολιτισμούς, το οποίο επισημάνθηκε και από τους
Ζακόπουλο & Αγγέλου (2017), οι οποίοι ανέφεραν ότι: «H συμμετοχή της ελληνικής
σχολικής μονάδας στο πρόγραμμα, επέτρεψε και το άνοιγμά της προς την Ευρώπη και τον
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κόσμο. Έδωσε την ευκαιρία στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς της που συμμετέχουν
να μεταβούν σε άλλες χώρες, να συνεργαστούν, να ανταλλάξουν γνώσεις και εμπειρίες, να
ανακαλύψουν ότι μπορούν να τα καταφέρουν και κυρίως να έρθουν σε επαφή με άλλα
πολιτισμικά περιβάλλοντα, αποκτώντας περισσότερες γνώσεις για άλλες κουλτούρες και
πολιτισμούς, ανοίγοντας έτσι ένα παράθυρο στην ευρωπαϊκή διάσταση και να ξεπεράσουν
τα φυσικά όρια μιας συμβατικής αίθουσας διδασκαλίας».
Κάποιοι πιστεύουν ότι τα καινοτόμα προγράμματα βοηθούν περισσότερο τα
σχολεία της Επαγγελματικής από αυτά της Γενικής Εκπαίδευσης. Αυτό συμβαίνει είτε
λόγω της φύσης των διδασκόμενων μαθημάτων που περιλαμβάνουν πρακτικό μέρος ή
απαιτούν τη χρήση ΤΠΕ, είτε λόγω του γεγονότος ότι στην Επαγγελματική Εκπαίδευση,
στην Ελλάδα, στρέφονται κυρίως μαθητές χαμηλότερων ακαδημαϊκών επιδόσεων. Τα
περισσότερα από αυτά τα προγράμματα συνδυάζουν τη χρήση ΤΠΕ με άλλες καινοτομίες
και αυτό από μόνο του αποτελεί πόλο έλξης για τους μαθητές του ΕΠΑΛ. Αυτό έρχεται
να συνηγορήσει με τα αποτελέσματα της έρευνας των Σπυροπούλου κ.ά. (2007), όπου οι
συμμετέχοντες στην έρευνα εκπαιδευτικοί και μαθητές των της Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης: «εκθείασαν την αναγκαιότητα των συγκεκριμένων προγραμμάτων και την
προστιθέμενη αξία τους στην μαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα. Επιπλέον, όπως
αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί, ο χαρακτήρας της Τεχνικής Εκπαίδευσης προσανατολίζεται
στο άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία και είναι ο πιο σύντομος δρόμος μέσα από την
υλοποίηση των Καινοτόμων Προγραμμάτων». Υπάρχουν όμως και εκείνοι οι οποίοι
θεωρούν ότι δεν υπάρχει διαφορά στο βαθμό χρησιμότητας του προγράμματος σύμφωνα
με την κατηγορία του σχολείου αλλά σε σχέση με τη συνάφεια του θέματος ανάλογα με
τις ανάγκες τις σχολικής μονάδας που εφαρμόζεται το πρόγραμμα. Παρόλα αυτά οι
περισσότεροι συμφώνησαν ότι η επίδραση του Erasmus+ στους μαθητές και των δύο
σχολείων ήταν πολύ θετική τόσο σε επικοινωνιακό επίπεδο όσο και σε μαθησιακό.
Αρκετοί από αυτούς ενθουσιάστηκαν και η συμμετοχή τους σε κάτι πρωτοποριακό
λειτούργησε ως κίνητρο για την μαθησιακή τους ανάπτυξη. Βελτιώθηκε η επικοινωνία
τους με τους καθηγητές τους και με τους συμμαθητές τους μέσα από τις
ομαδοσυνεργατικές δράσεις του προγράμματος, άρχισαν να γίνονται πιο συνεπής,
επέδειξαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το μάθημα και υπήρξε σαφής βελτίωση της
απόδοσης τους.
Ένας από τους στόχους του προγράμματος Erasmus+ που επετεύχθη, σύμφωνα με
τους εκπαιδευτικούς, όσον αφορά την Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, είναι η
συνεργασία για καινοτομία και η ανταλλαγή καλών πρακτικών. Όπως ήδη έχει
αναφερθεί, το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους οργανισμούς να αναπτύξουν και να
ενισχύσουν τα δίκτυα, να αυξήσουν την ικανότητά τους να λειτουργούν σε διακρατικό
επίπεδο, να μοιράζονται και να πραγματεύονται ιδέες, πρακτικές και μεθόδους
(Erasmus+ Programme Guide, 2017: 146).
Τις ίδιες επισημάνσεις έχουν κάνει στο άρθρο τους οι Μανούσου & Εκίζογλου
(2017): «επιτεύχθηκαν οι στόχοι μας που αφορούσαν στην ανταλλαγή καλών πρακτικών με
εκπαιδευτικούς άλλων ευρωπαϊκών χωρών, στη βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων
και στην δυνατότητα αξιοποίησης νέων μαθησιακών εργαλείων και τεχνολογιών που
αφορούν την ένταξη και την ενσωμάτωση όλων των μαθητών σε όλα τα γνωστικά
αντικείμενα.»
Σημαντικός παράγοντας που σχετίζεται με την επίτευξη των στόχων του
προγράμματος είναι η καλή συνεργασία των μελών εσωτερικά της σχολικής μονάδας
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αλλά και με φορείς εκτός αυτής. Κατά γενική ομολογία η συνεργασία μέσα στην
εκπαιδευτική μονάδα, δηλαδή, μεταξύ των εκπαιδευτικών αλλά και των εκπαιδευτικών
με τους μαθητές υπήρξε αρκετά καλή. Όσον αφορά τη συνεργασία με τους διευθυντές
τόσο αρχικά, στην ανάληψη του προγράμματος, όσο και κατά την πορεία της εφαρμογής
του, υπήρξε εξίσου καλή σε όλα τα επίπεδα. Υποστήριξαν ότι οι διευθυντές τους ήταν
ιδιαιτέρως υποστηρικτικοί καθ όλη τη διάρκεια των δράσεων. Η μόνη διαφοροποίηση
προέκυψε από την τοποθέτηση του συντονιστή και των δύο προγραμμάτων, ο οποίος είχε
άμεση συνεργασία και με τους δύο διευθυντές, και επισήμανε ότι ο διευθυντής της μίας
σχολικής μονάδας επέδειξε επιφυλακτικότητα όσον αφορά τον όγκο ευθύνης που θα
πρόεκυπτε από την οικονομική διαχείριση ενώ κατά την εφαρμογή του Erasmus+ δεν
αναλάμβανε πρωτοβουλίες. Ο ρόλος του διευθυντή στην εισαγωγή της καινοτομίας είναι
πολύ σημαντικός, όπως αναφέρει ο Παπακωνσταντίνου (2008: 237): «ο διευθυντής,
ανάλογα με την περίπτωση καλείται να παίξει ένα διπλό ρόλο, όταν εισάγονται καινοτομίες
στο σχολείο του: αφενός, να αναγνωρίζει και να προωθεί την ανάπτυξη καινοτομικών
ιδεών των εκπαιδευτικών του σχολείου και αφετέρου να είναι αυτός ο εγγυητής της
εφαρμογής της καινοτομίας».
Δυστυχώς, οι σχέσεις της σχολικής μονάδας με τους γονείς των μαθητών δεν
αναπτύχθηκαν μέσω του προγράμματος αλλά περιορίστηκαν στις διαδικασίες διάχυσης
των αποτελεσμάτων, με πολύ μικρή συμμετοχή από την πλευρά τους. Αυτό συνέβη γιατί
οι γονείς δεν συμπεριλήφθηκαν στις πραγματοποιούμενες δράσεις κατά τη διάρκεια της
εφαρμογής του προγράμματος.
Η διοργάνωση δράσεων (διαλέξεις, σεμινάρια, εργαστήρια, κ.ά.) σε συνεργασία με
φορείς χάραξης πολιτικής σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, καθώς και με
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και σχολικά ιδρύματα, αποτελεί εξίσου στόχο του
Erasmus+ (Erasmus+ Programme Guide, 2017: 246), ο οποίος επετεύχθη ως ένα βαθμό,
διότι η συνεργασία με φορείς περιορίστηκε στην τοπική Δημοτική Αρχή, η οποία
επέδειξε προθυμία να βοηθήσει κατά τη διάρκεια των διαδικασιών διάχυσης.
Σύμφωνα με την έρευνα, η επίδραση του προγράμματος περιορίστηκε στη σχολική
μονάδα και την τοπική κοινωνία, μέσα από τις διαδικασίες διάχυσης, και δεν συνέβαλε
στη βελτίωση του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Αυτό ήταν αναμενόμενο όπως
αναφέρει ο Μαυρογιώργος (2009: 45) γιατί: « ο συγκεντρωτικός χαρακτήρας του
ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, δεν έχει επιτρέψει στη σχολική μονάδα να αποκτήσει
εμπειρία στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την εκπαιδευτική πολιτική. Για να μπορέσει η
σχολική μονάδα να γίνει φορέας διαμόρφωσης και άσκησης εκπαιδευτικής πολιτικής
απαιτείται ένας νέος οργανωτικός σχεδιασμός με κυριότερη έμφαση όχι τόσο στα
οργανωτικά, γραφειοκρατικά σχήματα, αλλά σε θέματα συνεργασίας, συμμετοχής,
συλλογικότητας, έρευνας και δράσης σε επίπεδο σχολικής μονάδας». Οι διαδικασίες
διάχυσης πραγματοποιήθηκαν αρχικά μέσα στην ίδια τη σχολική μονάδα και
συμπεριλάμβαναν σεμινάρια για τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς ενώ στη συνέχεια
διοργανώθηκαν ημερίδες για την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας. Αυτές οι διαδικασίες
είναι που μπορούν να καταστήσουν μία καινοτομία βιώσιμη. Όλοι οι εκπαιδευτικοί που
συμμετείχαν στην καινοτομία συνεχίζουν να την εφαρμόζουν και έδειξαν πρόθυμοι να
πράξουν το ίδιο και στο μέλλον αλλά και να συμμετάσχουν σε νέα καινοτόμα
προγράμματα.
Αυτή η συνέχεια στη συμμετοχή των συγκεκριμένων σχολικών μονάδων σε
καινοτόμα προγράμματα κατά βάση οφείλεται σε πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών που
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με τη βοήθεια του διευθυντή έχει δημιουργήσει ένα θετικό κλίμα υποδοχής καινοτόμων
προγραμμάτων. Μέσα από ανοιχτές διαδικασίες συγκρότησης του συλλόγου
διδασκόντων και ενημέρωσης όλων των εκπαιδευτικών διαμορφώθηκαν οι παιδαγωγικές
ομάδες που έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα με την παρότρυνση του διευθυντή. Αυτό
επισημαίνεται και από τον Παπακωνσταντίνου (2008: 237) που τονίζει ότι: «για να
διασφαλιστεί η εισαγωγή και η ανάπτυξη καινοτομιών στο σχολείο ο διευθυντής και η
διοίκηση του εκπαιδευτικού οργανισμού πρέπει να είναι ανοικτοί σε νέες ιδέες και
πρακτικές. Ένα εσωτερικό περιβάλλον που προωθεί και διευκολύνει την υιοθέτηση
καινοτομιών μπορεί να δημιουργηθεί μόνο με την παρέμβαση του διευθυντή του σχολείου
και με χαρακτηριστικά ηγετικής συμπεριφοράς». Λόγω αυτού του κλίματος δεν υπήρξαν
ιδιαίτερες δυσκολίες κατά την εφαρμογή του προγράμματος παρά μόνο κάποια
προβλήματα υλικοτεχνικής υποδομής ή γραφειοκρατικού χαρακτήρα και πολύ λιγότερο
αντιδραστικές συμπεριφορές στην εισαγωγή της καινοτομίας, εξαλείφοντας έτσι
πιθανούς παράγοντες αντίστασης στην αλλαγή. Στον περιορισμό αυτών των παραγόντων
συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό οι διευθυντές, οι οποίοι θα πρέπει είναι σε θέση να
διαγνώσουν και να αντιληφθούν ποιες είναι οι δυνάμεις που αντιστέκονται ή που
πρόκειται να αντισταθούν στις αλλαγές, δεδομένου ότι πολλές φορές υπάρχουν
αντιδράσεις για κάτι το οποίο είναι νέο και καινοτόμο και το οποίο εμπεριέχει σε μεγάλο
βαθμό την αβεβαιότητα και ορισμένες φορές τον κίνδυνο να οδηγήσει σε αρνητικά
αποτελέσματα (Παπακωνσταντίνου, 2008: 238).
Περιορισμοί Έρευνας
Πρέπει να σημειώσουμε ότι στην έρευνά μας υπήρξαν κάποιοι περιορισμοί. Αρχικά,
πρόκειται για ποιοτική έρευνα η οποία έχει περιορισμένες δυνατότητες γενίκευσης
αποτελεσμάτων, λόγω κυρίως, της περιορισμένης αντιπροσωπευτικότητας του δείγματος.
Το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα μας είναι μικρό, επομένως τα
συμπεράσματα αναφέρονται μόνο στο συγκεκριμένο δείγμα και δεν υπάρχουν
διαδικασίες που να επιτρέπουν την επέκτασή τους σε ένα πληθυσμό, με οποιουδήποτε
βαθμού αξιοπιστία (Robson, 2007).
Επίλογος
Η πολύπαθη Επαγγελματική Εκπαίδευση στη χώρα μας έχει ανάγκη από ανανέωση και
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Αναστασία Κοτσιαφίτου-Μάνου*
ΑΠΡΟΟΠΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ:
«ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ»
Η διά βίου Σταδιοδρομία κάθε ανθρώπου, στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, με τις
έντονες επιπτώσεις που επιφέρει, χαρακτηρίζεται από πολλές αλλαγές. Στο πλαίσιο αυτό,
κάποια απρόοπτα γεγονότα είναι δυνατόν μερικές φορές να διαδραματίσουν καθοριστικό
ρόλο στη ζωή ενός ανθρώπου.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό της γιγαντιαίας Αγίας προσωπικότητας
στην ιστορία της ανθρωπότητας, του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος, από φανατικός
διώκτης των Χριστιανών, από ζήλο για τη θρησκεία του, μετεστράφη στο Χριστιανισμό
(«Όραμα της Δαμασκού»). Η «θεωρία του τυχαίου» (Θεωρία για την επαγγελματική
επιλογή και ανάπτυξη) χαρακτηρίστηκε και ως «θεωρία του Αποστόλου Παύλου στο
δρόμο προς τη Δαμασκό» (Ηopson & Hayes, 1968), γιατί αναφέρεται στο τυχαίο που
μπορεί να αλλάξει μια ολόκληρη ζωή, όπως συνέβη στον Απόστολο Παύλο.
Στην παρούσα εισήγηση θα γίνει αρχικά μία σχετική αναφορά στην ιστορική
διαδρομή της ζωής του Αποστόλου με επίκεντρο το όραμα και στη μετέπειτα ζωή του
και, καταλήγοντας, θα τεθούν ερωτήματα σύγχρονου προβληματισμού, σε σχέση με τα
απρόοπτα γεγονότα στη διά βίου Σταδιοδρομία του ανθρώπου.
Τα ερωτήματα που θα μας προβληματίσουν θίγουν ζητήματα ζωής, όπως η
αναγνώριση του ανθρώπου ως προσωπικότητας με διαφορετικές αντιλήψεις και ως αξίας
διαχρονικής, το ερώτημα αν ένα απρόοπτο γεγονός από μόνο του μπορεί ή όχι να έχει
καθοριστική σημασία για τις επαγγελματικές επιλογές στη διά βίου Σταδιοδρομία και η
προώθηση της προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης μέσα από την υπεύθυνη
λειτουργία των ανθρώπων που εργάζονται στο διεπιστημονικό πλαίσιο του θεσμού
Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
Λέξεις-κλειδιά: Απόστολος Παύλος, αφηγηματική προσέγγιση, «ετοιμότητα στο
τυχαίο», διεπιστημονικότητα.
UNPREDICTABLE EVENTS AND LIFELONG CAREER:
“THE EXAMPLE OF APOSTLE PAUL”
The Lifelong Career of each person, in the frame of globalisation with the intense
repercussions that brings upon, is characterized by a lot of changes. In this frame, certain
unpredictable events can sometimes play decisive role in the life of a person.
A characteristic example in the history of humanity is that of the iconic Saint,
Apostle Paul, who from fanatic persecutor of Christians because of his zeal to his religion
and ignorance, converted to Cristianity (“Vision on the road to Damascus”). The theory
of happenstance (theory of career counseling) was also characterized as “the theory of
* Η Α.Κ.-Μ. είναι Εκπαιδευτικός Θεολόγος-Φιλόλογος, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Εκπαιδεύτρια
Ενηλίκων, με μεταπτυχιακές σπουδές στη Φιλοσοφία και στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό
Προσανατολισμό στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ . Επικοινωνία: Προμηθέως 27,
Πατήσια 112 54, Αθήνα, τηλ: 6930155092, e-mail: anakotsia@gmail.com
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Apostle Paul on the road to Damascus”, (Hopson & Hayes, 1968) because it refers to the
unexpected events that can change an entire life, as it happened in the case of Apostle
Paul.
In my presentation, at the beginning I will give a relative reference in Apostle’s
historical route of life, focusing on his vision and his later life and at the end, issues of
contemporary concerns will be brought to the table, concerning the unpredictable events
in lifelong career.
The issues that will preoccupy us are related to life’s questions, such as the
recognition of the human being as a personality with different perceptions and his/her
diachronic value, the question if an unpredictable event can or cannot have a decisive
importance in the vocational choices in Lifelong Career and the promotion of personal
and social development through the responsible actions of the people that work in
Counseling and Vocational Guidance Institutions.
Key words: Apostle
interdisciplinarity.

Paul,

narrative

approach,

“preparedness

at

random”,

Εισαγωγή
Τα απρόοπτα γεγονότα στη ζωή μας δεν μπορούν να νοηθούν έξω από τις σύγχρονες
κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις. Οι εξελίξεις αυτές από τη μια μεριά συνέβαλαν στην
ανάδυση φαινομένων, όπως η πολυπλοκότητα στην κοινωνική και οικονομική ζωή των
νέων, η αβεβαιότητα και η αστάθεια των συνθηκών ζωής, και από την άλλη μεριά θέτουν
τους νέους μπροστά στην αναγκαιότητα να αναλάβουν μεγαλύτερες ευθύνες στη διά βίου
πλέον ανάπτυξη της Σταδιοδρομίας τους.
Αυτό σημαίνει ότι η ανάπτυξη της Σταδιοδρομίας γίνεται κατανοητή με όρους
αβεβαιότητας, προσαρμοστικότητας, εναλλαγών και αλληλεπιδράσεων. Δικαίως ομιλεί ο
Αrthur για μία «χωρίς όρια Σταδιοδρομία» (Arthur et al., 1999). Γίνεται σαφές, ως εκ
τούτου, ότι η Σταδιοδρομία περιγράφει μία διά βίου εξέλιξη του ανθρώπου, όσον αφορά
στη μάθηση και στην εργασία. Είναι μία διαδικασία και όχι μία προδιαγεγραμμένη δομή
(Κρίβας, 2001), η οποία δεν μπορεί να εξετασθεί ανεξάρτητα από τα προσωπικά του
στοιχεία (Savickas, 1993).
Ως εκ τούτου, η πραγματικότητα στην οποία ζούμε είναι από τη φύση της αβέβαιη,
πολυσύνθετη και ευμετάβλητη και δημιουργεί περιορισμούς σε σχέση με το τι
γνωρίζουμε και, κυρίως, με το τι ελέγχουμε στη ζωή μας. Έτσι, ακόμα και στις
προσεκτικά σχεδιασμένες και αυστηρά ελεγμένες καταστάσεις είναι πιθανόν να
προκύψουν απρόβλεπτα δυσάρεστα γεγονότα και αποτυχίες.
Για να αντιμετωπίσουμε τις απρόβλεπτες καταστάσεις και να αποκτήσουμε
μεγαλύτερο έλεγχο στη ζωή μας, υποστηρίζεται ότι πρέπει να αναπτύξουμε μία
δεξιότητα ζωής, που ονομάζεται «ετοιμότητα στο τυχαίο».
H «ετοιμότητα στο τυχαίο» είναι η δεξιότητά μας να αναγνωρίζουμε και να
αξιοποιούμε τις τυχαίες καταστάσεις και τα αποτελέσματά τους. Είναι ένας τρόπος να
διαχειρίζεται κανείς αποτελεσματικά όχι μόνο τα θετικά αλλά και τα αρνητικά απρόοπτα
γεγονότα της ζωής του. Όσο πιο ευέλικτος, αισιόδοξος, περίεργος, επίμονος και
τολμηρός είναι ένας άνθρωπος, τόσο καλύτερα θεωρείται ότι μπορεί να διαχειρισθεί τα
απρόοπτα γεγονότα της ζωής του.
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Θεωρητικό υπόβαθρο
Η θεωρία του τυχαίου (Θεωρία για την επαγγελματική επιλογή και ανάπτυξη)
χαρακτηρίστηκε και ως «θεωρία του Αποστόλου Παύλου στο δρόμο προς τη Δαμασκό»
(Ηopson & Hayes, 1968), γιατί αναφέρεται στο τυχαίο που μπορεί να αλλάξει μια
ολόκληρη ζωή, όπως συνέβη στον Απόστολο Παύλο. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή,
κάποιο απρόοπτο γεγονός μπορεί μερικές φορές να καθορίσει τη μετέπειτα πορεία του
ανθρώπου και ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρεται αυτού του κορυφαίου
ανθρωπολόγου Μαλινόφσκι, που εγκατέλειψε τη χημεία για να αφοσιωθεί στην
ανθρωπολογία, όταν διάβασε το κλασικό βιβλίο «Το χρυσό κλουβί» (The Colden Bough)
του Frazer.
Οι άνθρωποι όμως έχουν διαφορετικές αντιλήψεις για τα ίδια ερεθίσματα και
διαφορετικές αποκρίσεις σ’ αυτά (Hayes & Ηopson, 1968). Αναδεικνύεται έτσι η
σημασία της διυποκειμενικότητας. Έτσι, το ίδιο γεγονός μπορεί να περάσει απαρατήρητο
από μερικούς ανθρώπους, ενώ για άλλους να αποτελέσει σημαντική εμπειρία. Γιατί
κατανοούμε τον κόσμο μέσα από τις προσωπικές μας κατασκευές, ανάλογα με τις ήδη
διαμορφωμένες ψυχολογικές δομές μας.
Σύμφωνα με τον Kelly (1995), οι εσωτερικές δομές των ανθρώπων ως νοητικές
κατασκευές δεν είναι αμετάβλητες και καθορισμένες διά παντός και, ως εκ τούτου, ο
άνθρωπος μπορεί να τις αποδομεί και τις αναδομεί. Για το λόγο αυτό, σήμερα γίνεται
δεκτό ότι ένα απρόοπτο γεγονός από μόνο του δεν μπορεί να έχει καθοριστική σημασία
στη διά βίου Σταδιοδρομία του ανθρώπου. Αξίζει να διερωτηθούμε: Αυτό το γεγονός τι
σηματοδοτεί για τη μετέπειτα ζωή μας; Κινείται ακραιφνώς στο πεδίο του
υποκειμενικού; Ποια θα είναι η περαιτέρω δραστηριοποίησή μας;
Στη Θεωρία της Μάθησης για το «τυχαίο» υποστηρίζεται επίσης ότι οι άνθρωποι
χρειάζεται να αναπτύσσουν τις εξής πέντε (5) αναγκαίες δεξιότητες, προκειμένου να
διαχειρίζονται πιο αποτελεσματικά τη Σταδιοδρομία τους: 1) περιέργεια, για την
ανακάλυψη νέων μαθησιακών εμπειριών, 2) επιμονή, δηλαδή επένδυση ενέργειας στους
στόχους, 3) ευελιξία, ως ικανότητα προσαρμογής στις νέες καταστάσεις, 4) αισιοδοξία
και 5) ικανότητα ανάληψης ρίσκου (Krumboltz, 2011).
Τα λάθη αξιοποιούνται ως εμπειρίες μάθησης και όχι αποτυχίας. Ο Krumboltz
συνοψίζει τη φιλοσοφία του, λέγοντας: «Αν δεν προσπαθήσεις, δεν γίνεται να επιτύχεις.
Αν προσπαθήσεις, μπορεί να επιτύχεις ή να μην επιτύχεις. Εάν δεν επιτύχεις την πρώτη
φορά, μαθαίνεις τι δεν λειτουργεί. Ό,τι μαθαίνεις σε καθιστά ικανό να προσπαθήσεις κάτι
διαφορετικό την επόμενη.»
Το παράδειγμα του Απόστολου Παύλου
Ο Απόστολος Παύλος θεωρείται ως γιγαντιαία Αγία προσωπικότητα στην ιστορία της
ανθρωπότητας.
Α. Κύρια χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς Του πριν τη μεταστροφή του στο
Χριστιανισμό ήταν:
α) Σπουδαίος Ιουδαίος Νομοδιδάσκαλος.
β) Ένθερμος ζηλωτής των Ιουδαϊκών παραδόσεων.
γ) Φανατικός διώκτης των Χριστιανών από ζήλο για τη θρησκεία του και άγνοια
του Χριστού.
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Ικανότατος νέος, δυναμικός και φανατικός στην πίστη του. Η σταδιοδρομία του Παύλου
στον Ιουδαϊσμό ήταν σπουδαία και εντυπωσιακή. Καμάρι του Ιουδαϊσμού (θαυμαστές
επιδόσεις στα αθλήματα), δραστήριος, σωστό αρχοντόπουλο. Ο Παύλος είχε όλα τα
προσόντα, όλες τις προϋποθέσεις για μία λαμπρή καριέρα μέσα στον Ιουδαϊσμό. Φοβερά
μορφωμένος (τα ελληνικά του στην Κ. Διαθήκη ισόβαθμα με εκείνα των αρχαίων
Ελλήνων). Το λέγει και ο ίδιος: «Ήμουν ζηλωτής και επρώτευσα υπέρ πολλούς
συνομήλικούς μου». Στην προς Γαλάτας επιστολή του γράφει:
«Ἠκούσατε γὰρ τὴν ἐμὴν ἀναστροφήν ποτε ἐν τῷ ᾿Ιουδαϊσμῷ, ὅτι καθ'
ὑπερβολὴν ἐδίωκον τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ καὶ ἐπόρθουν αὐτήν,
καὶ προέκοπτον ἐν τῷ ᾿Ιουδαϊσμῷ ὑπὲρ πολλοὺς συνηλικιώτας ἐν τῷ γένει μου,
περισσοτέρως ζηλωτὴς ὑπάρχων τῶν πατρικῶν μου παραδόσεων» (Προς
Γαλάτας επιστολή Αποστόλου Παύλου, κεφ.11, Καινή Διαθήκη).
Β. Το όραμα στο δρόμο προς τη Δαμασκό
Φανέρωση του Αναστάντος Χριστού, σαν λυτρωτική καλοσύνη σε έναν μη μαθητή του,
τον οποίο μεταμόρφωσε σε μαθητή:
«… ἐν δὲ τῷ πορεύεσθαι ἐγένετο αὐτὸν ἐγγίζειν τῇ Δαμασκῷ, καὶ ἐξαίφνης
περιήστραψεν αὐτὸν φῶς ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, λαμπρὸν φῶς. Καὶ πεσὼν ἐπὶ τὴν
γῆν ἤκουσε φωνὴν λέγουσαν αὐτῷ·
Σαοὺλ Σαούλ, τὶ με διώκεις;
εἶπε δέ· τὶς εἶ, κύριε;
ὁ δὲ Κύριος εἶπεν· ἐγώ εἰμι Ἰησοῦς, ὃν σὺ διώκεις·
ἀλλὰ ἀνάστηθι καὶ εἴσελθε εἰς τὴν πόλιν, καὶ λαληθήσεταί σοι τί σε δεῖ ποιεῖν.»
(Καινή Διαθήκη, Πράξεις Αποστόλων, κεφ. 9.3-6).
Το κείμενο αποτελεί ένα από τα συγκλονιστικότερα ντοκουμέντα της παγκόσμιας
ιστορίας. Έχουμε ανατροπή της προηγούμενης ζωής του Παύλου, ομορφότερη της
οποίας ουδείς μπορεί να φανταστεί. Ο Θάνατος τού είχε διαπεράσει κατά βάθος την
ύπαρξη. Εκεί ο δυνατός και διώκτης Σαούλ ένιωσε την αδυναμία του. Έχασε από τη μια
στιγμή στην άλλη δόξες, εγωισμούς, παλικαρισμούς, επάρσεις, όλα όσα πίστευε μέχρι
τότε για το τι είναι ζωή. Και μπόρεσε να δει κατακάθαρα τη ζωή. Του φώτισε νέες πτυχές
της ζωής του. Γνωρίζει πλέον ποιοι θέλουν το καλό και το κακό και ποιοι προσποιούνται
ότι τον αγαπούν, για να εξυπηρετούνται από τις ικανότητες και τις υπηρεσίες του, ενώ
στο βάθος τον μισούν. Εδώ έγιναν ζωή και πράξη τα λόγια του Χριστού: «’Εχθροὶ τοῦ
ἀνθρώπου οἱ οἰκιακοὶ αὐτοῦ» (Φαράντος, 2002).
Ο Παύλος παύει να ζει με αυταπάτες, προσγειωμένος σε όλη τη σκληρότητα και τη
φρίκη της ζωής. Και παίρνει μία μέγιστη απόφαση: Να ζήσει τη δική του ζωή και όχι
όπως τον ήθελαν άλλοι. «Τρέχα εδώ, Σαούλ, για να σώσουμε τη θρησκεία και το έθνος…».
Τυφλωμένος από το όραμα, λέγει όχι στο φανατισμό και στο μίσος και στρέφεται προς
το φως του Χριστού. Πριν το όραμα, κέντρο στη ζωή του Σαούλ ήταν ο Μωσαϊκός
Νόμος, το Ιουδαϊκό Έθνος. Μετά το όραμα, είναι η αγάπη του Χριστού, η Οικουμένη.
«…οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ·
πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» (Αποστόλου Παύλου, Προς Γαλάτας
Επιστολή, 3.23).
Γ. Γεγονότα μετά το όραμα της Δαμασκού
α) Η Μεταστροφή του στο Χριστιανισμό.
β) Βαφτίζεται Χριστιανός από τον Ανανία.
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γ) Αναδεικνύεται ένθερμος υποστηρικτής του Χριστιανισμού.
Εκλήθη ως Απόστολος στις αρχές του 35 μ.Χ. (Βούλγαρης, 1991) και χαρακτηρίστηκε
«ΠΡΩΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΝΑ», ο άνθρωπος των αγώνων, των κινδύνων και των θυσιών,
του διαρκούς άθλου, της μαρτυρικής και επαναστατικής οδοιπορίας μέχρι τέλους, χωρίς
κατοχή αξιωμάτων του ανθρώπου εκείνου που ποτέ δεν έπαιρνε αλλά μόνον έδινε, που
εργαζόταν μέσα στα έλη ως σκηνοποιός (Φαράντος, 2002).
Διερωτώμεθα τι τον έκανε, λοιπόν, να ανταλλάξει ζωή επάνω στην ορμή της
δράσης του και να μεταστραφεί από τη δόξα στη δοκιμασία των στερήσεων και των
διωγμών; Το «ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΔΑΜΑΣΚΟΥ» ήταν ένα υποκειμενικό βίωμα (έκλαμψη,
ζαλάδα, αυθυποβολή) χωρίς αντικειμενικό περιεχόμενο ή κάτι άλλο;
Το κείμενο αποτελεί μία συγκλονιστικότατη μαρτυρία, ντοκουμέντο της ιστορίας του
Χριστιανισμού και της Ανθρωπότητας εν γένει. Ο Παύλος ουδένα λόγο είχε να πιστέψει
στο Χριστό, τον οποίο θεωρούσε ως ψευδο-Μεσσία και καταδίωκε με μίσος τους
οπαδούς του. Ούτε και συμφέρον είχε. Εκεί που ήταν δεν υπήρχε καλύτερα. Ο Παύλος
όμως οικειοθελώς και ευχαρίστως απεδέχθη το όραμα αυτό, τη νέα αποστολή του και τα
επακόλουθα της επιλογής του αυτής.
Στο εξής, ως Απόστολος, ο Παύλος θα περιοδεύσει σε πολλά μέρη της ρωμαϊκής
επικράτειας, όχι για να κερδίσει σπουδαία αξιώματα και να δοξαστεί, αλλά για να διδάξει
τον αληθινό Λόγο, να παραδώσει, να ευεργετήσει, πληρώνοντας ακριβό τίμημα, αφού θα
κατηγορηθεί, θα διωχθεί και θα μαρτυρήσει. Γεγονότα της συνολικής ζωής του Παύλου
επιβεβαιώνουν ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα αντικειμενικό γεγονός, με ένα
παράδειγμα ανθρώπου που ένα απρόβλεπτο γεγονός στο δρόμο προς τη Δαμασκό
συνετέλεσε στην ολοκληρωτική μεταστροφή του.
Σαν κατακλείδα, θα αναφέρουμε την έννοια της αγάπης, έτσι όπως την ορίζει
εμπειρικά και ενεργητικά ο Απόστολος Παύλος στον «Ύμνο της Αγάπης» (Α΄ Επιστολή
προς Κορινθίους, ιβ΄31-ιδ΄). Αναφέρει:
«Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπη δὲ μὴ
ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἤ κύμβαλον ἀλαλάζον… Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ,
χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται, οὐκ
ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν, οὐ
χαίρει τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ· πάντα στέργει, πάντα ἐλπίζει, πάντα
ὑπομένει».
Σ’ αυτό το κείμενο η αγάπη ορίζεται με ρήματα, γι’ αυτό μιλάμε για ενεργοποίηση: «Ἡ
ἀγάπη… πάντα στέργει… πάντα ἐλπίζει…». Αν το δούμε προσεκτικά, θα διαπιστώσουμε
ότι είναι ένα ολόκληρο πρόγραμμα ζωής και για τον εαυτό μας και για τους άλλους.
Υπό την σκέψη αυτή γίνεται δεκτή η άποψη ότι η ατομική εννοιολόγηση δεν
κινείται ακραιφνώς στο πεδίο του υποκειμενικού αλλά και στο πεδίο του κοινωνικού και
πολιτισμικού περιβάλλοντος (Peavey, 1998).
Επιλεγόμενα
Αναμφισβήτητα, η «θεωρία του τυχαίου» καταγράφεται ως μία νέα θεωρητική
προσέγγιση σχετικά με την ανάπτυξη της Σταδιοδρομίας. Εκείνο όμως που έχει σημασία
είναι ο συνδυασμός προσεγγίσεων με βάση τις ανάγκες των συμβουλευόμενων, στα
πλαίσια βέβαια των διαμορφωμένων κοινωνικοοικονομικών συνθηκών. Όλες οι
προσεγγίσεις μπορούν να διαφωτίσουν την ανάπτυξη διαφόρων όψεων της
Σταδιοδρομίας, όπως προσωπικότητα, ενδιαφέροντα, λήψη απόφασης και άλλα.
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Διευκολύνουν την κατανόηση του συμβουλευόμενου από τον/τη Σύμβουλο ολιστικά,
μέσα από την παρουσίαση ποικίλων εμπειριών, ανάπτυξης δεξιοτήτων διά βίου
διαχείρισης της Σταδιοδρομίας, όπως «η ετοιμότητα στο τυχαίο», η «δεξιοτεχνία» για τη
δημιουργία εναλλακτικών προοπτικών, η ανθεκτικότητα.
Εκείνο το στοιχείο που είναι σημαντικό είναι κυρίως ο τρόπος που βλέπει, που
παρατηρεί ο άνθρωπος τη ζωή του, η ερμηνεία και η αξιολόγηση των γεγονότων που
εμπεριέχονται σ’ αυτή (Peavey, 1998). Επίσης, ο Cohran (1991) διαπιστώνει ότι η
αφήγηση μιας ιστορίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατανόηση φάσεων ανάπτυξης
και τη διαμόρφωση της Σταδιοδρομίας, όπως π.χ. η λήψη αποφάσεων.
Όλα αυτά αναδεικνύουν την ανάγκη μίας επιλεκτικής προσέγγισης στη θεωρία και
την πράξη του Θεσμού Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και μιας
μεθοδολογίας δράσεων και συνεργατικών εκπαιδευτικών δικτύων όλων των ειδικοτήτων,
στη βάση μιας Διεπιστημονικότητας με ποικίλες δραστηριότητες Αγωγής Σταδιοδρομίας,
πολιτιστικές εκδηλώσεις, αξιοποίηση της αφηγηματικής τεχνικής ως συμπληρωματικού
εργαλείου στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας, ενίσχυση του ρόλου του Συμβούλου,
βελτίωση του παιδαγωγικού σχολικού κλίματος κ.ά., με στόχο τη στήριξη των
συμβουλευόμενων, ώστε να δομήσουν καλύτερα τον εαυτό τους και να δώσουν
αυθεντικό νόημα στη Σταδιοδρομία τους.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Βούλγαρης, Χ.Σ. (1991). Χρονολογία των γεγονότων του βίου του Αποστόλου Παύλου.
Αθήνα.
Κρίβας, Σ. (2001). Η διαφοροποίηση της αντίληψης για τη Σταδιοδρομία στα πλαίσια της
παγκοσμιοποίησης. Από την «αντικειμενική» ιεραρχική δομή στη διαμορφούμενη
υποκειμενικά διά βίου διαδικασία. Πρακτικά Α΄ Διεθνούς Συνεδρίου του ΕΚΕΠ:
Εξελίξεις στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό στην Αυγή
του 21ου αιώνα. Αθήνα: ΕΚΕΠ.
Φαράντος, Μ.Λ. (2002). Ορθοδοξία και Θεολογία. Αθήνα: Γρηγόρη.
Arthur, M.B., Inkson, K., & Pringle, J. (1999). The New Careers: Individual action and
economic change. London: Sage.
Hopson, B., & Hayes, J. (1968). The theory and practice of vocational guidance. Oxford:
Pergamon Press.
Krumboltz, J.D. (2011). Capitalizing on happenstance. Journal of Employment
Counseling, 48, 156-158.
Peavey, R.V. (1998). Sociodynamic counseling: A constructivist perspectivist. Victoria,
BC, Canada: Trafford.
Savickas, M.L. (1993). Career counseling in the postmodern era. Journal of Cognitive
Psychologie: An international Quarterly, 7, 205-215.
Βιβλιογραφία-Πηγές
Μακαρίου Αιγύπτου / ΒΕΠ 41, 287.

- 206 -

ου

Πρακτικά του 1 Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου
«Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Πολιτιστικές Δραστηριότητες»

Φαράντος, Μ.Λ. (2003). Αναβάσεις, Θέματα Κοινωνικής Αφυπνίσεως (30). Αθήνα:
Παρουσία.
Χαστούπη, Ι., «Αγία Γραφή» (Μετάφραση των Εβδομήκοντα), Καινή Διαθήκη / Πράξεις
των Αποστόλων 9.3-6, Α' Επιστολή προς Κορινθίους (ιβ'31-ιδ'), Προς Γαλάτας
Επιστολή, 3.23.
Krumboltz, J.D. (1996). A learning theory of career counseling. In M. Savickas & B.
Walsh (Eds.), Integrating career theory and practice (pp. 233–280). Palo Alto, CA:
Consulting Psychologists Books.
Krumboltz, J.D., & Baker, R. (1973). Behavioral counseling for vocational decisions. In
H. Borow (Ed.), Career guidance for a new age (pp. 235–284). Boston: Houghton
Miffl.

- 207 -

ου

Πρακτικά του 1 Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου
«Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Πολιτιστικές Δραστηριότητες»

Δημήτριος Κοτσιφάκος*
Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΕΕΚ)
Η ανάλυση η οποία παρουσιάζεται στο συγκεκριμένο άρθρο αφορά μία αναστοχαστική
μελέτη εικόνας εαυτού και αποσκοπεί κατά κύριο λόγο στην ενεργοποίηση των
καθηγητών Ειδικότητας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ). Ως
μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας το άρθρο αξιοποιεί αρχές της νεώτερης κριτικής
σκέψης, στα πλαίσια της ενσυναίσθησης, της αυτοεκτίμησης και της ενεργητικής
συμμετοχής, σχετικά με τις παιδαγωγικές και υπηρεσιακές λειτουργίες εκπαιδευτικών και
στελεχών ειδικοτήτων των δομών ΕΕΚ (Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) και
Εργαστηριακά Κέντρα (ΕΚ)). Το άρθρο εντάσσεται στην προσπαθεία αναστοχασμού,
κατάκτησης θετικής αυτοεκτίμησης και διαμόρφωσης αυτογνωσίας για την
επαγγελματική σταδιοδρομία, την εργασιακή συμπεριφορά αλλά και την συναισθηματική
νοημοσύνη των εκπαιδευτικών της ΕΕΚ.
Λέξεις-κλειδιά:
Συνθήκες
αντικειμενοποίηση υποκειμένου.

εργασίας

εκπαιδευτικών,

αναστοχαστικότητα,

THE STUDY OF IMAGE OF SPECIALITY’S TEACHERS EGO
AS RESEARCH METHODOLOGY IN VOCATIONAL EDUCATION AND
TRAINING (VET)
The analysis presented in this article concerns a reflective self-image study and is
primarily aimed at activating Vocational Education and Training (VET) specialists. As an
educational research methodology, the article explores the principles of the youngest
critical thinking, in the context of empathy, self-esteem and active participation, on the
pedagogical and service functions of teachers and executives of VET (Vocational
Lyceums and Laboratories Centres). The article is part of the effort to reflect, to gain
positive self-esteem and to develop self-awareness for professional careers, work
behavior and emotional intelligence of VET teachers.
Key words: Teacher work conditions, reflectivity, subject objectivity.
Εισαγωγή (1)
Το παρόν άρθρο διερευνά στοιχεία ανθρώπινης εμπειρίας (διδακτικές, παιδαγωγικές και
κοινωνικές εμπειρίες σε δομές τεχνικής εκπαίδευσης) τα οποία είναι δυνατόν να
αποκρυσταλλωθούν μέσω παρατηρήσεων και αφορούν τους καθηγητές και τις
καθηγήτριες Ειδικοτήτων της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ).
Θεωρούμε ότι μία εργασιακή - κοινωνική ένταξη έχει τη δυνατότητα αν αξιοποιηθεί ως
κλείδα αυτοπαρατήρησης, να αποτελέσει ένα στέρεο έδαφος, ώστε οι συνάψεις και οι
* Ο Δ.Κ. είναι Ηλεκτρονικός, απόφοιτος ΑΤΕΙ Αθήνας, απόφοιτος ΕΠΠΑΙΚ, ΑΣΠΑΙΤΕ, Αθήνας, καθηγητής
ΕΠΑΛ, MSc, PhD (candidate , Τμήμα Πληροφορικής, Παν/μιο Πειραιώς. Επικοινωνία: kotsifakos@unipi.gr
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δεσμοί που θα προκύψουν από την αυτοανάλυση να αποτελέσουν την δόμηση και την
ισχυροποίηση μίας σύγχρονης και επικαιροποιημένης κριτικής κοινωνικής σκέψης. Για
την τεχνική εκπαίδευση όλα τα παραπάνω αποκτούν ιδιαίτερο νόημα καθώς ο
εκπαιδευτικός Ειδικότητας συμμετέχει «βιωματικά» (πνευματικά και σωματικά) στην
διδακτική πράξη. Αν το σύνολο των διδακτικών πρακτικών στις δομές της
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ), οι οποίες λειτουργούν στις ημέρες
μας, αντιμετωπισθεί ως τελικός συνδυασμός μαθημάτων θεωρίας και μαθημάτων
εργαστηριακής πράξης, η αποδελτίωση αποτελεί μία πολύπλοκη πράξη με
πολυπαραγοντικούς συντελεστές (Ιακωβίδης, 1998). Είναι δεδομένο ότι μέσα από
κοινωνικές καταστάσεις και εμπειρίες ένταξης κανείς δεν έχει τη δυνατότητα να
παραμείνει ίδιος. Το βίωμα διαφορετικών καταστάσεων και ο σχηματισμός διαφορετικών
αντιλήψεων, που διαδέχονται η μία την άλλη, επιφέρουν αλλαγές και διαφοροποιήσεις
αρχικά στην ατομική συνείδηση. Είναι πολύ δύσκολο να συγκρατήσεις εντυπώσεις από
την καθημερινότητα ώστε να τις αξιοποιήσεις για επιστημονικούς σκοπούς. Όμως μόνο
μία τέτοια ενοποιητική δύναμη θα μπορούσε να μετατρέψει τις αρχικές εντυπώσεις σε
ιδέες και να αναβαθμίσει γνωστικά το συγκεχυμένο και μερικό σε διαυγέστερο και
γενικότερο χωρίς να εκπέσει σε μία αυτοβιογραφία (Bourdie, 2004). Ξεκινώντας με μία
τέτοια πρόθεση, η εργασία για την κατανόηση, ο μετασχηματισμός και η αναβάθμιση της
διδασκαλίας των «ιδεών» και των «πρακτικών» στην τεχνική εκπαίδευση δεν μπορεί να
θεωρηθεί ούτε κάτι απλό ούτε κάτι εύκολο. Σε αυτή την βάση, ο εκπαιδευτικός του
Τομέα ή της Ειδικότητας θα πρέπει να αναπτύξει σχέσεις εμπιστοσύνης και ισότιμης
επικοινωνίας με τους μαθητές του ώστε να οικοδομήσει μέχρι τέλους και με απόλυτη
συνέπεια βάσεις συνεργασίας, οι οποίες με την σειρά τους θα συμβάλουν στη συνολική
βελτίωση του παιδαγωγικού κλίματος του σχολείου. Τα περιεχόμενα του άρθρου
χωρίζονται στα εξής μέρη: στο Κεφάλαιο (2) «Μεθοδολογία Επιστημονικής
Προσέγγισης» αποδελτιώνεται η μεθοδολογία της επιστημονικής προσέγγισης του
θέματος ενώ στο Κεφάλαιο (3) «Η ΕΕΚ στην Ελλάδα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
της εφαρμογής της», αναφερόμαστε στα ειδικά χαρακτηριστικά θεσμικής αναπλαισίωσης
της ΕΕΚ στην Ελλάδα σήμερα καθώς και του ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας οι οποίες
ισχύουν για τους εκπαιδευτικούς. Στο Κεφάλαιο (4) «Στοιχεία εφαρμογής των
μαθησιακών μοντέλων της ΕΕΚ» αναφερόμαστε στην ειδική μεθοδολογία διδακτικής
προσέγγισης όπως αυτή έχει αποτυπωθεί στις ημέρες μας στους χώρους της ΕΚΚ. Η
εργασία κλείνει με τα συμπεράσματα (Κεφάλαιο 5) και με τις αναφορές στην σχετική
βιβλιογραφία.
Μεθοδολογία Επιστημονικής Προσέγγισης (2)
Στις αναλύσεις του ο Αριστοτέλη και ειδικότερα στα βιβλία του «Περί ψυχής»,
οφείλουμε μία από τις σημαντικότερες συλλήψεις για την αυτογνωσία: «… ο άνθρωπος
κατέχεται από το σώμα του, ενώ έχει την ψευδαίσθηση πως το κατέχει» (Αριστοτέλης, επ.
2009). Από αυτή την παρατήρηση φαίνεται ότι η διερώτηση για το ανθρώπινο
οντολογικό κέντρο εκκινεί από πολύ παλιά και συνεχίζεται μέχρι τις ημέρες μας. Η
αναζήτηση αυτή, η οποία σχετίζεται με την ανθρώπινη υπόσταση και τα όρια της
αυτοσυνείδησής μας, παραμένει σήμερα καθολικά ενεργή. Κάθε ανθρώπινη εμπειρία
μπορεί να αποδοθεί είτε σαν εμπειρισμός, αν σε αυτήν μετασχηματίζονται κυρίως
αισθητηριακά δεδομένα, είτε σαν βιωμένη εμπειρία αν η κατάσταση ως «ολότητα ζωής»
υπακούει σε ένα «Εγώ». Θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε με βεβαιότητα ότι πλέον
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κανένας επιστημονικός κλάδος ο οποίος διερευνά μεθοδολογικά ανθρώπινες εμπειρίες
δεν μπορεί να εννοήσει το «Εγώ» χωρίς ένα κέντρο στο οποίο αυτό το «Εγώ» ανήκει
(Tomasello et al., 2005). Το «Εγώ» δεν είναι μία διακριτή από τον κόσμο οντότητα. Η
ανθρώπινη εμπειρία μέσω της κοινωνικής ένταξης, όταν περνά σε στοχαστικές
διεργασίες και στρέφεται σε συστηματικές κλείδες παρατήρησης, πιθανόν, να έχει τη
δυνατότητα όχι μόνο της ανασύστασης των δεδομένων του κόσμου αλλά και την
αποτύπωση μίας επαυξημένης πραγματικότητας και ανάλυσης του (Creely, 2018). Αν
αποσπάσουμε την εμπειρία από την υποκειμενικότητα, την τοποθετήσουμε στους
κόλπους ενός κοινωνικού «κόσμου» και διευρύνουμε σ’ αυτήν τα αποτελέσματα της
δόμησης και των αρχών που τον διέπουν (Bourdie, 2001), έχουμε τη δυνατότητα να
μετατρέψουμε την επιφανειακή συμπτωματολογία και τον ψυχολογικό εμπειρισμό σε
στέρεο αντικατοπτρισμό της κοινωνίας και των εκφάνσεων του πολιτισμού μας (Husserl,
2012). Μία κοινωνική ή μία εργασιακή ένταξη έχει τη δυνατότητα, αν αξιοποιηθεί με
κατάλληλα εργαλεία και διαύλους, να αποτελέσει ένα στέρεο έδαφος, ώστε οι δεσμοί που
θα προκύψουν, να αποτελέσουν την δόμηση και την ισχυροποίηση μίας στέρεας,
κριτικής επιστημονικής και κοινωνικής θέσης (Turner et al., 2003). Στη συνέχεια, αν
αυτό που «γνωρίζει» κανείς μέσα από τις εμπειρίες του και την κοινωνική του ένταξη
αναχθεί μέσω μία συνθετικής ικανότητας σε «σύλληψη υπέρβασης» των αδιεξόδων,
αποκτά και νοηματοθέτη. Αν, από την παθητική αισθησιαρχία, συγκρατήσουμε την
παρατήρηση και εφαρμόσουμε επί αυτής επιστημονική μεθοδολογία, διανοίγεται ο
δρόμος ανάδειξης της «ιδέας» της αυτοανάλυσης. Από εκεί και πέρα οι επιλογές οι
οποίες θα προταθούν από την ανάλυση για την επίλυση προβλημάτων είναι ζήτημα
υλοποιήσεων, προγραμματισμού, καλών σχεδιασμών και κυρίως «βούλησης». Ο
σχηματισμός των επιστημονικών δεδομένων και συμπερασμάτων θα μπορούσαν να
αφορούν επιλεκτικά δεδομένα «παρωχημένων εντυπώσεων» και βιωμάτων τα οποία θα
ποικίλουν ανάλογα με το βαθμό ζωηρότητας. Και τέλος, κάθε εντύπωση συνθέτει
ταυτόχρονα, μέσα από την στιγμή ενδοσκόπησης, την εικόνα του εαυτού (McDowell,
1996). Στο σημείο αυτό πρέπει να γίνει φανερή η θέση μας ότι ο «εαυτός» δεν είναι κάτι
ξεχωριστό, και η εικόνα του «εαυτού» δεν είναι μία αντίληψη που ξεκόβει από τις
υπόλοιπες ή υψώνεται πάνω από αυτές για να τις εποπτεύσει. Θα μπορούσαμε να
υποστηρίξουμε ότι μία θετική βιοενεργητική στάση παρέμβασης σχηματίζει μια εποπτεία
κάθε φορά που ένα «σώμα» είναι «εκτεθειμένο» σε τρέχουσες εμπειρίες. Η «εικόνα του
εαυτού» δεν αποτελεί λογική κατηγορία και δεν ανήκει στο απόθεμα των λογικών
εννοιών, απ’ όπου μπορούμε να αντλήσουμε γνωστικές επιχειρήσεις. Κανένα «εγώ» δεν
διαθέτει διαισθητική πειστικότητα. Μόνο μία ιδιαίτερη αντίληψη, όπως αυτή που
περιγράψαμε, θα μπορούσε να αποκτήσει μία εσωτερική βεβαιότητα και ως τέτοια να
χρησιμοποιηθεί για απόκτηση γνώσεων. Μέσα από κοινωνικές καταστάσεις και
εμπειρίες ένταξης, κανείς δεν έχει τη δυνατότητα να παραμείνει ίδιος. Το βίωμα
διαφορετικών καταστάσεων, ο σχηματισμός διαφορετικών αντιλήψεων που διαδέχονται
η μία την άλλη επιφέρουν αλλαγές και διαφοροποιήσεις. Εν τέλει, είναι αρκετά δύσκολο
να συγκρατήσεις εντυπώσεις από την καθημερινότητα και να τις αξιοποιήσεις για
επιστημονικούς σκοπούς. Όμως, μόνο μία τέτοια ενοποιητική δύναμη θα μπορούσε να
μετατρέψει τις αρχικές εντυπώσεις σε ιδέες και να αναβαθμίσει γνωστικά το
συγκεχυμένο και μερικό σε διαυγέστερο και γενικότερο. Είναι όμως σημαντικό σε αυτό
το σημείο, να ξεκαθαριστεί η αρχική πρόθεση: για την οπτική μας δεν υπάρχει μια
αφηρημένη «ανθρώπινη φύση» και κατ’ επέκταση ούτε μια πρόσληψη δεδομένων

- 210 -

ου

Πρακτικά του 1 Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου
«Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Πολιτιστικές Δραστηριότητες»

«αθώα», «σταθερή» και «αναλλοίωτη». Αποφεύγοντας τις επικρίσεις για την υπεράσπιση
ενός νέου τύπου σολιψισμού, η εκτίμησή μας είναι ότι η «ανθρώπινη φύση είναι το
σύνολο των κοινωνικών σχέσεων οι οποίες είναι ιστορικά προσδιορισμένες» όπως
αναφέρει και ο Μαρξ στις Θέσεις του για τον Φόιερμπαχ (Μάρξ, επ. 2014). Ξεκινώντας
με μία τέτοια πρόθεση, εργαστήκαμε αρχικά για την κατανόηση και των όσων ζούμε και
βιώνουμε κατά την ένταξη μας στην τεχνική εκπαίδευση ενώ παράλληλα, στοχαζόμαστε
σχετικά με την σχεδίαση υπέρβασης όσων κρίνουμε ότι δυσλειτουργούν.
Η ΕΕΚ στην Ελλάδα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εφαρμογής της (3)
Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας επιχειρείται στην ΕΕΚ μια προσπάθεια να υπάρξει
ισορροπία ανάμεσα στην εξειδικευμένη και τη γενική παιδεία (Κοτσιφάκος, 2018). Ο
προβληματισμός γύρω από αυτήν την τάση, η οποία έχει παρουσιαστεί και ως
μεταρρύθμιση για την ΕΕΚ, παρακολουθεί αφενός την οικονομικο-τεχνική μεταβολή, η
οποία συντελείται στο χώρο της παραγωγής και καθορίζει τα πλαίσια ανάπτυξης και
απορρόφησης των αποφοίτων και αφετέρου τη διαρκώς μεταβαλλόμενη εικόνα των
μαθησιακών προτύπων για τους μαθητές ή τις μαθήτριες οι οποίες φοιτούν σε κάποια
Ειδικότητα. Οι πολύ καλές καταγεγραμμένες σχολικές επιδόσεις μαθητών/τριων των
τεχνικών σχολείων, σε συνδυασμό με τις επιδράσεις των τεχνολογικών εξελίξεων στις
παρεχόμενες δομές εκπαίδευσης, διαμορφώνουν ένα νέο βαθμό έντασης στα ερωτήματα
περί των μεθόδων διδασκαλίας και την αποτελεσματικότητα των αναλυτικών
προγραμμάτων τα οποία εφαρμόζονται στην ΕΕΚ. Κατ’ επέκταση, το κρίσιμο ερώτημα
αφορά το αναπτυξιακό πλαίσιο αναφοράς της διδασκαλίας, το οποίο θα πρέπει να
εφαρμοστεί καθώς σήμερα επιδιώκεται να εφαρμοστεί μία νέου τύπου παιδαγωγική στην
ΕΕΚ. Αναστοχαζόμενοι τα όσα έχουν προταθεί τα τελευταία χρόνια σχετικά με τα
μαθησιακά πρότυπα στις μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση θα λέγαμε ότι διακρινουμε
τρεις φάσεις. Στην μεταρρύθμιση του 2005 αναζητήθηκε ο «καθηγητής-εμπνευστής»
(animateur) (Judge, 1995), ο οποίος μέσα από την εμψύχωση και την κατάλληλη
οργάνωση του υλικού του θα διαμόρφωνε τα νέα μαθησιακά πρότυπα και θα υλοποιούσε
την διδασκαλία του με νέους «ανοιχτούς» διδακτικούς κώδικες, εφαρμόζοντας μία νέου
τύπου κοινωνική παιδαγωγική (Cameron & Moss, 2011). Την επόμενη πενταετία, γύρω
στην δεκαετία του 2010, το μοντέλο αυτό έδωσε την θέση του στον «καθηγητή
υποστηρικτή» (facilitator), ο οποίος διαμεσολαβώντας ανάμεσα στο αναλυτικό
πρόγραμμα και τον μαθητή θα διευκόλυνε τον τελευταίο στη προσέγγιση της γνώσης. Το
διδακτικό μοντέλο αυτό αφομοίωσε τα πρότυπα της αυτό-κατευθυνόμενης μάθησης,
αναθέτοντας την διαχείριση των θεμάτων γνώσης σε μικρές ομάδες εντός της σχολικής
τάξης, αξιοποιώντας τη συζήτηση και τον προσανατολισμό της ομάδας στην επίλυση
συγκεκριμένων προβλημάτων (Neville, 1999). Ο ρόλος του καθηγητή παρέμενε ενεργός,
αν και οι λειτουργίες του αφορούσαν το παρασκήνιο της μαθησιακής λειτουργίας
(McConnell et al., 2019). Σήμερα έχουμε ήδη περάσει στην φάση του καθηγητή της
«συμπεριληπτικής εκπαίδευσης» (inclusive education) (Blume et al., 2019), καθώς ο
καθηγητής καλείται να διαμορφώσει εντός της σχολικής τάξης τους ενεργούς όρους του
μη αποκλεισμού και της αποδοχής όλων των μαθητών (Hawkins et al., 2019). Στοιχεία
από τις παραπάνω γενικότερες κατευθύνσεις εφαρμόστηκαν και στην ΕΕΚ,
επενεργώντας και διαμορφώνοντας νέου τύπου μαθησιακά μοντέλα στα ήδη υπάρχοντα.
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Στοιχεία εφαρμογής των μαθησιακών μοντέλων της ΕΕΚ (4)
Η ανάπτυξη και η πρόοδος είναι δύο έννοιες, οι οποίες συνδέονται ενδογενώς και
χρησιμοποιούνται τόσο από την καθημερινή προπαγάνδα όσο και από τις κοινωνικές
επιστήμες και τη φιλοσοφία. Η ανάπτυξη αφορά κυρίως τους τεχνολογικούς και τους
οικονομικούς τομείς, ενώ η πρόοδος αφορά συνολικά στο ιστορικό γίγνεσθαι και είναι
κατ’ εξοχήν κεντρική έννοια της αστικής αντίληψης για τον άνθρωπο. Οι ιδεολόγοι της
ανερχόμενης αστικής τάξης οραματίστηκαν την κοινωνία της αφθονίας, του ορθού λόγου
και το κράτος δικαίου, το οποίο θα ήταν πραγματοποιήσιμο χάρη στην ανάπτυξη των
επιστημών και της τεχνολογίας. Γνωρίσματα αυτής της κατάστασης είναι η μέχρι
πρόσφατα αναρρίχηση στην εξουσία για τη διαμόρφωση εύκολων και υψηλών κερδών, η
καθήλωση των χαμηλών μισθών, η διαιώνιση του τεχνολογικού αρχαϊσμού και η
εδραίωση της κοινωνικής υπανάπτυξης (Μπιτσάκης, 2017). Ενσωματωμένοι στο
παραπάνω πλαίσιο, οι καθηγητές της ΕΕΚ και εστιάζοντας στον τρόπο, με τον οποίο η
εκπαίδευση ενσωματώνει και αναπαραγάγει μέρος από αυτή την κρίση, εργάζονται για
την διαμόρφωση ενός διαφορετικού τύπου εκπαίδευσης. Οι δομικοί προσδιορισμοί της
ΕΕΚ, αλλά και κάθε άλλης εκπαιδευτικής βαθμίδας, ανεξαρτήτως προθέσεων,
εξακολουθούν να είναι αυτοί ενός εκπαιδευτικού μηχανισμού, και άρα να ορίζονται
εντός ενός σχήματος Ιδεολογικού Μηχανισμού του Κράτους (Πουλαντζάς, 1982). Αυτό
αναφέρεται στη βασική ένταξη της ΕΕΚ εντός της αναπαραγωγής των προϋποθέσεων
των υφιστάμενων σχέσεων παραγωγής. Στο βαθμό, λοιπόν, στον οποίο αναλαμβάνει να
υλοποιήσει μέρος της αναπαραγωγής του κοινωνικού καταμερισμού εργασίας (αυτός
καθαυτός συγκροτείται στην παραγωγή) και να τον επικυρώσει/νομιμοποιήσει
ιδεολογικά, οφείλουμε να πούμε ότι σήμερα ο ρόλος της ΕΕΚ παραμένει ιδεολογικός και
κατανεμητικός (Μηλιός, 1996). Οι εκπαιδευτικοί της ΕΕΚ είναι από τις λίγες ομάδες
δημοσίων υπαλλήλων ή λειτουργών, των οποίων οι όροι και οι συνθήκες εργασίας
άλλαξαν ραγδαία την τελευταία δεκαπενταετία, και με βάση τις προβλέψεις των
σημερινών περιγραφόμενων τάσεων θα συνεχίσουν να αλλάζουν. Η καθήλωση των
μισθών των εκπαιδευτικών αποτελεί μέτρο της αξίας, το οποίο αποδίδει η κοινωνία ή οι
δημόσιοι εκπρόσωποί της στις υπηρεσίες, τις οποίες παρέχουν οι εκπαιδευτικοί και
επηρεάζει σημαντικά το βαθμό αξίας, τον οποίο αποδίδει ο κάθε εργαζόμενος στον εαυτό
του. Πέρα από τα παραπάνω στους εκπαιδευτικούς της ΕΕΚ, και ειδικά όσοι έχουν
αναθέσεις στα εργαστήρια, οι ασφυκτικοί χρονικοί περιορισμοί προετοιμασίας των
εργαστηρίων δημιουργούν και ένταση στο χρόνο άσκησης του έργου τους. Η αξία των
εκπαιδευτικών της ΕΕΚ καταμετράται από ποσοτικά αλλά και από ποιοτικά
χαρακτηριστικά. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του παιδαγωγικού έργου των καθηγητών
της ΕΕΚ διαμορφώνονται από την ένταξη των αποφοίτων στην αγορά εργασίας και την
απορροφησιμότητα τους ανά ειδικότητα, τη γνώμη των γονέων των μαθητών, των
εργοδοτών αλλά, γενικότερα, και της κοινής γνώμης και τέλος τη μέριμνα από τη μεριά
της κυβέρνησης για το μέλλον των αποφοίτων της ΕΕΚ (Επαγγελματικά Δικαιώματα,
Παρατηρητήριο Αποφοίτων, Όροι Ένταξης στην Αγορά Εργασίας ειδικά για τους
απόφοιτους της ΕΕΚ). Υπάρχουν όμως και διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά τις
εργασιακές ιδιαιτερότητες των εκπαιδευτικών της ΕΕΚ (εργασιακή ένταση, ωράριο σε
σχέση με την προετοιμασία των Εργαστηρίων, σύνδεση θεωρητικών μαθημάτων με
εργαστηριακή πρακτική) και όλες τείνουν στη διαμόρφωση ενός συνόλου παραγόντων,
οι οποίοι αναδεικνύονται είτε με το περιεχόμενο της ειδικής παιδαγωγικής, η οποία
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εφαρμόζεται στα μαθήματα Τομέων και Ειδικοτήτων, είτε με το πλαίσιο μέσα στο οποίο
παρέχεται αυτή η διδασκαλία. Αν θελήσουμε να προσδιορίσουμε ένα γενικότερο πλαίσιο
ταξινόμησης των καίριων παραγόντων αυτής της εργασιακής ιδιαιτερότητας των
εκπαιδευτικών της ΕΕΚ και να προσδιορίσουμε μία ειδικού τύπου παιδαγωγική
αποτελεσματικότητα, θα λέγαμε ότι η διδασκαλία των εκπαιδευτικών της ΕΕΚ
καθορίζεται από ενδογενείς και εξωγενείς παραμέτρους. Κατά συνέπεια και τα
αποτελέσματα επιμερίζονται στον ίδιο διαχωρισμό. Κάθε εκπαιδευτικός της ΕΕΚ
διαθέτει μία σχετική τεχνομάθεια προερχόμενη από την ειδικότητά του, η οποία και
μεταφέρεται τελικά στο διδακτικό του έργο. Επιπλέον διαθέτει μια σχετική αυτονομία ως
προς την οργάνωση του μαθήματός του, την επιλογή των κατάλληλων παιδαγωγικών και
διδακτικών μέσων, μεθόδων, μορφών διδασκαλίας προκειμένου να πετύχει τους στόχους
του, τους οποίους έχει θέσει κατά τη διδασκαλία του, με σκοπό να διαπαιδαγωγήσει και
να μυήσει τους μαθητές του στην Ειδικότητα, την οποία οι ίδιοι έχουν επιλέξει. Σε αυτό
το σημείο, η απλή διαχείριση των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορικής (ΤΠΕ)
δεν είναι αρκετή. Όταν πρέπει να διδαχθούν θέματα τεχνολογίας, χρειάζονται στενότεροι
προσδιορισμοί για την κατασκευή της ειδικής διδακτικής και ειδικού τύπου διδακτικές
προσεγγίσεις, οι οποίες αφορούν το γνωστικό αντικείμενο. Και βέβαια σε κάθε
Ειδικότητα απαιτείται η εξοικείωση με Ειδικά Λογισμικά. Ο εξωγενής παράγοντας, ο
οποίος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο αίσθημα ικανοποίησης και
αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού της ΕΕΚ, είναι η παροχή των εργαστηριακών
μέσων, τα οποία χρησιμοποιεί για να «κατασκευάσει» τη διδασκαλία του. Για τους
εκπαιδευτικούς της ΕΕΚ σημαντικοί παράγοντες, οι οποίοι επιδρούν στην
αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας και συνεπώς στην ικανοποίηση του εκπαιδευτικού
από το έργο του, είναι αφενός οι συνθήκες εργασίας συνολικά και αφετέρου η διαρκής
συντήρηση και επικαιροποίηση του εργοστασιακού εξοπλισμού, τον οποίο διαθέτει. Η
περιοχή, στην οποία βρίσκεται το σχολείο, όπου εργάζεται ο εκπαιδευτικός, και τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, η υλικοτεχνική υποδομή, ο εξοπλισμός και τα υλικά, τα
οποία διαθέτει, το ωράριο, ο αριθμός των μαθητών, οι οποίοι αποτελούν ένα τμήμα
διδασκαλίας, και οι συνθήκες συνεργασίας με τα εμπλεκόμενα στο εκπαιδευτικό έργο
πρόσωπα αποτελούν ορισμένα στοιχεία των συνθηκών, οι οποίες στην εκπαίδευση της
ΕΕΚ προσμετρούνται διαφορετικά. Οι επιταγές της «επαγγελματικοποίησης» των
εκπαιδευτικών, όπως αυτή επιβάλλεται από τη διαρκή εξέλιξη της τεχνολογίας κάτω από
την πίεση ενός στατικού αναλυτικού προγράμματος, το οποίο έχει ως μοναδικό κριτήριο
την αναπαραγωγή του εκπαιδευτικού έργου και την αυξημένη αποδοτικότητα, χωρίς τη
σύνδεση με την καθημερινότητα και την εξέλιξη, οδηγεί τους εκπαιδευτικούς της ΕΕΚ
σε μια εναγώνια προσπάθεια σύνδεσης των αξιών των παλαιών τύπων επαγγελματισμού
με την επιβαλλόμενη εντατικοποίηση, όπως αυτή προκύπτει από τις τεχνολογικές
εξελίξεις. Οι εκπαιδευτικοί της ΕΕΚ είναι επιφορτισμένοι με την ενίσχυση της
επαγγελματικής ειδίκευσης και της ανάπτυξης τεχνικών δεξιοτήτων στους/στις
μαθητές/τριες σε όλα τα επίπεδα του σχολικού προγράμματος. Σημειώνουμε εδώ ότι ο
ενεργός ρόλος των μαθητών/τριών είναι αναγκαία προϋπόθεση, προκειμένου να
υλοποιηθούν οι λεγόμενες «ενεργητικές μέθοδοι μάθησης», οι οποίες εφαρμόζονται,
κυρίως στα εργαστήρια, όπως η ομαδοσυνεργατική μάθηση, η μέθοδος project και άλλες.
Ειδικότερα για τα εργαστήρια, η οργάνωση δραστηριοτήτων στο χώρο του εργαστηρίου
είναι μια επίπονη και απαιτητική διαδικασία, η οποία προϋποθέτει μικρή αναλογία
διδασκόντων και διδασκομένων, ώστε να εξασφαλίζονται ο συντονισμός των
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δραστηριοτήτων και η μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα των διδακτικών/μαθησιακών
στρατηγικών.
Συμπεράσματα (5)
Ως βάση της εισήγησής μας θεωρήσαμε ότι με την προτεινόμενη μεθοδολογία
προωθούμε την θεμελιώδη επιστημονική θεσιληψία η οποία δηλώνει ότι ο «κοινωνικός
κόσμος» εξηγεί το άτομο και όχι αντίστροφα. Ο Μαρξ, όχι τυχαία, μίλησε για την
«Ουσία» του ανθρώπου, η οποία «στην πραγματικότητά της είναι το σύνολο των
κοινωνικών σχέσεων». Ουσία του ανθρώπου και «φύση» δεν είναι το ίδιο. Ο Μαρξ στις
«Θέσεις για τον Φόιερμπαχ» δεν αρνείται τον άνθρωπο ως είδος. Ασκεί κριτική στον
Φόιερμπαχ διότι εξετάζει τους ανθρώπους μόνο ως βιολογικό είδος, ως μια φυσική
γενικότητα και γιατί ανάγει τα ουσιώδη (κοινωνικά) χαρακτηριστικά τους στα κοινά
φυσικά τους χαρακτηριστικά. Αυτό, άλλωστε, ήταν και το όριο του παλιού υλισμού, ο
οποίος αδυνατώντας να αντιληφθεί και να εξετάσει την «Ουσία» του ανθρώπου, δηλαδή
τον καθοριστικό κοινωνικό δεσμό ανάμεσα στα ξεχωριστά άτομα. Με άλλα λόγια, και
όπως υποστηρίζει ο θεωρητικός Βαζιούλιν (2013), «το κοινωνικό στοιχείο στους
ανθρώπους μετασχηματίζει μέχρι ορισμένου σημείου το βιολογικό, δεν ταυτίζεται όμως
ποτέ με αυτό». Σε κάθε εκδοχή της κοινωνικής ψυχολογίας θα υπάρχουν πάντα «νόμοι»
που, σε τελευταία ανάλυση, θα παραμένουν εξωτερικοί προς την κίνηση του κοινωνικού
και η αναστροφή τους θα δίνουν την πρωτοκαθεδρία στην ισχύ της ανθρώπινης
βούλησης, όπως αυτή αναδείχτηκε μέσα από την ρουσσωική κοινωνική και πολιτική
φιλοσοφία της απελευθέρωσης (Λεβίν, 2000) και κατέληξε σήμερα σε ένα κανονιστικό
ιδεώδες μίας νέας χειραφετικής παιδαγωγικής της αντίστασης (Mc aren &
Farahmandpur, 2013). Με αυτά τα πρότυπα και αυτές τις θεμελίους, εφαρμόσαμε την
μεθοδολογία του αναστοχασμού στις παιδαγωγικές δομές και διδακτικές λειτουργίες των
εκπαιδευτικών της ΕΕΚ. Μέσω της επιστημονικής αναστοχαστικότητας μπορούμε να
συλλάβουμε, να προωθήσουμε και να εφαρμόσουμε την δυναμική των επιστημονικών
προταγμάτων για τις μελλοντικές δυνατοτήτες της ΕΕΚ.
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Αικατερίνη Λιάσκου*
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ.
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΣΤΥΛ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
Κάθε άτομο έχει ένα διακριτό τρόπο να μαθαίνει, δηλαδή, να συλλέγει, να επεξεργάζεται
και να οργανώνει τις πληροφορίες. Η εκπαιδευτική διαδικασία επηρεάζεται άμεσα από το
προσωπικό στυλ μάθησης κάθε εκπαιδευόμενου. Το μαθησιακό στυλ αποτελεί μια
πολυδιάστατη έννοια η οποία είναι συνάρτηση των γνωστικών διαδικασιών, της
προσωπικότητας, του κοινωνικού πλαισίου και των φυσιολογικών παραμέτρων. Το
επικρατέστερο μαθησιακό στυλ για μηχανικούς και φοιτητές πολυτεχνικών και
τεχνολογικών σχολών, κατόπιν έρευνας, είναι το συγκλίνον ανεξαρτήτως ιδιότητας,
ηλικίας και φύλου. Σε οποιαδήποτε μαθησιακή ομάδα, επειδή υπάρχουν πάντοτε
άνθρωποι μ’ ένα φάσμα διαφορετικών μαθησιακών τρόπων, πρέπει να υπάρχει και ένα
μεγάλο φάσμα μαθησιακών – εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
Λέξεις-κλειδιά: Μαθησιακό Στυλ, Κύκλος Μάθησης, Συγκλίνων, Αποκλίνων,
Αφομοιωτής, Προσαρμοστικός.
LEARNING STYLES AND WAYS OF LEARNERS LEARNING.
CASE STYDE: THE LEARNING STYLES OF STUDENTS AND GRADUATES
OF TECHNOLOGICAL OR POLYTECNIC SCHOOLS
Each individual has a distinctive way to learn, that is, collect, process and organize
information. The learning process is directly influenced by each learner’s personal
learning style. “ earning style” is a multidimensional meaning which is the function of
cognitive processes, of personality, of social frame and of normal parameters. The most
dominant learning style for engineers and students of polytechnic and technological
schools, after having conducted a survey, is the converger independently of capacity, age
and sex. In any learning group, since there are always people with a spectrum of different
learning ways, there must also be a wide spectrum of learning-educational activities.
Key words: Learning Style, Learning Circle, Converger, Diverger, Assimilator,
Accommodator.
Εισαγωγή (1)
Η εκπαιδευτική διαδικασία επηρεάζεται άμεσα από το προσωπικό στυλ μάθησης κάθε
εκπαιδευόμενου. Κατά συνέπεια και ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικού υλικού μπορεί να
καθοριστεί από το στυλ μάθησης του εκπαιδευομένου.
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Ο όρος μαθησιακό στυλ χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις ατομικές διαφορές
στη μάθηση. Βασίζεται στην παραδοχή ότι κάθε άτομο έχει ένα διακριτό τρόπο να
μαθαίνει, δηλαδή, να συλλέγει, να επεξεργάζεται και να οργανώνει τις πληροφορίες.
Οι άνθρωποι παρουσιάζουν σημαντικές ατομικές διαφορές στη διαδικασία
ανάπτυξης των γνωστικών στυλ που υιοθετούν κατά την εφαρμογή της επίλυσης
προβλήματος και άλλων παρόμοιων δραστηριοτήτων λήψης αποφάσεων. Η εμπειρία
αποτελεί τη βάση κάθε μάθησης. Κάθε άτομο, τείνει να χρησιμοποιεί όλους τους
τρόπους, αλλά προτιμά και αναπτύσσει μέσω της εμπειρίας του έναν ή ίσως δύο τρόπους
μάθησης περισσότερο από τους άλλους. Όλοι μαθαίνουμε ενεργά και αυτό το
πραγματοποιούμε με διαφορετικούς τρόπους. Πολλοί σύγχρονοι συγγραφείς
υποστηρίζουν ότι στην «καρδιά» κάθε μάθησης υπάρχει η αναζήτηση νοήματος στην
εμπειρία. Ο Mezirow (1981) υπογράμμισε ότι «μάθηση σημαίνει να δημιουργεί κανείς
νοήματα, να βρίσκει τα “κλειδιά”, να καταλαβαίνει την εμπειρία του, μια διέγερση τόσο
φυσική στους ενηλίκους όσο η αναπνοή». Για την ερμηνεία της έννοιας του μαθησιακού
στυλ και του ρόλου τους στη γνωστική ανάπτυξη διατυπώθηκαν ποικίλες θεωρίες
(Sadler-Smith, 1997).
Το μαθησιακό στυλ επηρεάζει την εκπαιδευτική διαδικασία και πραγματοποιήθηκε
έρευνα με σκοπό να διερευνηθεί το μαθησιακό στυλ φοιτητών και πτυχιούχων
Τεχνολογικών ή Πολυτεχνικών σχολών, ώστε να διαπιστωθεί ποιοι είναι οι
επικρατέστεροι τύποι μαθησιακού στυλ.
Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μαθησιακό Στυλ (2)
Το μαθησιακό στυλ αποτελεί μια πολυδιάστατη έννοια, η οποία είναι συνάρτηση των
γνωστικών διαδικασιών (τρόπος αντίληψης και επεξεργασίας πληροφοριών), της
προσωπικότητας (χαρακτηριστικά προσωπικότητας και συναισθηματικές αντιδράσεις),
του κοινωνικού πλαισίου (χαρακτηριστικά μαθησιακού περιβάλλοντος) και των
φυσιολογικών παραμέτρων (εγκεφαλική λειτουργία). Οι παραπάνω διαστάσεις
καθορίζουν τους τρόπους με τους οποίους το άτομο μαθαίνει καλύτερα.
Ο Freire, όπως και άλλοι συγγραφείς, υποστήριξαν ότι η μάθηση ολοκληρώνεται
με την κριτική ανάλυση της εμπειρίας. Μίλησαν για τον «κύκλο της μάθησης» που
αρχίζει με την εμπειρία, προχωρά στο στοχασμό επάνω στην εμπειρία και καταλήγει
στην πράξη, η οποία με τη σειρά της γίνεται η συγκεκριμένη εμπειρία για περαιτέρω
επεξεργασία στο επόμενο στάδιο του κύκλου. Η πράξη είναι απαραίτητη, γιατί χωρίς
αυτήν, η μάθηση δεν έχει συντελεστεί αποτελεσματικά. Έτσι καθένα από τα στάδια του
κύκλου της μάθησης απαιτεί διαφορετικές μαθησιακές προσεγγίσεις και απηχεί
διαφορετικά είδη ανθρώπων. Όπως επισήμανε ο Kolb (1984), που επεξεργάστηκε τον
προβληματισμό των μαθησιακών τρόπων, ο κριτικός στοχασμός οδηγεί σε ορισμένες
περιπτώσεις στη συναγωγή συμπερασμάτων, στην ανάπτυξη γενικεύσεων, γενικών
αρχών («σύλληψη αφηρημένων εννοιών»). Η μάθηση περιλαμβάνει στόχους, σκοπούς,
προθέσεις, επιλογή και λήψη αποφάσεων, και δεν είναι καθόλου σαφές σε ποιο σημείο
του μαθησιακού κύκλου ταιριάζουν αυτά τα στοιχεία. Ο Kolb πρότεινε ένα ολιστικό
μοντέλο για τον τρόπο που µαθαίνουµε. Το μοντέλο αυτό, δίνει έμφαση στο ρόλο της
εμπειρίας: «µαθαίνουµε συλλαμβάνοντας και μετασχηματίζοντας τις εμπειρίες µας» και
υποστήριξε ότι αν ένα άτομο θέλει να είναι αποτελεσματικό στην μάθησή του, χρειάζεται
4 διαφορετικά είδη δεξιοτήτων. Πρόκειται για δεξιότητες συγκεκριμένης εμπειρίας
(Concrete Experience, CE), αντανακλαστικής παρατήρησης (Reflective Observation,
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RO), αφηρημένου διαλογισμού (Abstract Conceptualization, AC) και ενεργού
πειραματισμού (Active Experimentation, AE) (Kolb κ.ά., 1991).
Παρατηρώντας τον κύκλο της μάθησης, διακρίνονται δυο διπολικές διαστάσεις. Η
πρώτη αφορά τον τρόπο σύλληψης μιας πληροφορίας (Συγκεκριμένη εμπειρία &
Αφηρημένος διαλογισµός) και η δεύτερη τον τρόπο της επεξεργασίας του νοήματος
(Αντανακλαστική παρατήρηση & Ενεργός πειραματισμός). Κάποιοι θα στοχαστούν
αντανακλαστικά πάνω στην εμπειρία ενώ άλλοι θα είναι περισσότεροι ενεργοί και θα
αλλάξουν την πληροφορία ώστε να ταιριάξει στον δικό τους τρόπο σκέψης. Συνεπώς,
όσο περισσότεροι τρόποι χρησιμοποιούνται τόσο εμπλουτίζεται η μάθηση.

Σχήμα 1: Μαθησιακός Κύκλος του Kolb.
Έτσι, σύμφωνα με τον Kolb (1976, 1984) και Honey & Mumford (1986), υπάρχουν τα
παρακάτω μαθησιακά στυλ (Kolb & Kolb, 2005):
 Συγκλίνων (Converger): Το μαθησιακό αυτό στυλ στηρίζεται πρωτίστως στις
κυρίαρχες μαθησιακές ικανότητες του ενεργού πειραματισμού (κάνω) και του
αφηρημένου διαλογισμού (σκέφτομαι). Τα άτομα που ανήκουν σε αυτό το στυλ
προτιμούν να μαθαίνουν κάνοντας αμέσως κάτι. Δεν μπαίνουν στον κόπο να
ακούσουν όλες τις οδηγίες και να διαβάσουν πρώτα το εγχειρίδιο, αλλά αρχίζουν
κατευθείαν την εργασία. Προσπαθούν να διαπιστώσουν πως λειτουργεί κάτι.
Τείνουν να ενθουσιάζονται με νέα πράγματα. Τούς αρέσουν οι πολλές νέες
εμπειρίες. Όταν τελειώνουν μια δραστηριότητα, θέλουν να περνούν γρήγορα στην
επόμενη. Θέλουν να βλέπουν όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα. Βαριούνται
συνήθως τη βραδεία εργασία της εφαρμογής και σχεδίασης ενός προγράμματος. Οι
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άνθρωποι αυτοί θέλουν να ανακαλύπτουν τις καταστάσεις μόνοι τους. Το στυλ
αυτό έχει μεγάλα πλεονεκτήματα για τη λήψη αποφάσεων, την επίλυση
προβλημάτων και τις πρακτικές εφαρμογές των θεωριών. Η γνώση οργανώνεται
κατά έναν υποθετικό – αφαιρετικό τρόπο αιτιολόγησης. Για το λόγο αυτό, τα
άτομα με αυτό το στυλ επιτυγχάνουν τεχνικά καθήκοντα και προβλήματα. Τείνουν
να εξειδικεύονται στην ιατρική και στην εφαρμοσμένη μηχανική.
 Αποκλίνων (Diverger): Ο μαθησιακός αυτός τύπος έχει τα ακριβώς αντίθετα
μαθησιακά αποτελέσματα από το συγκλίνοντα. Ο τύπος αυτός βασίζεται κυρίως
στην συγκεκριμένη εμπειρία (αισθάνομαι) και στην αντανακλαστική παρατήρηση
(παρατηρώ), και έχει πολλά πλεονεκτήματα στη συναίσθηση νοήματος και αξιών.
Προτιμά να «περιμένει για να δει». Παρατηρεί τους άλλους να εκτελούν πρώτοι
την εργασία και ακούει τα λόγια τους. Προσπαθεί να σκεφτεί όλες τις συνέπειες,
τόσο για τον εαυτό του, όσο και για τους άλλους πριν πάρουν μια απόφαση. Για το
λόγο αυτό τα άτομα αυτού του στυλ τείνουν να οργανώνουν τις καταστάσεις από
διαφορετικές προοπτικές και να δομούν τις σχέσεις τους ως ένα σημαντικό σύνολο.
Επικεντρώνονται στην υιοθέτηση στάσεων μέσα από την παρατήρηση παρά μέσα
από τη δράση. Είναι ικανοί στο να παράγουν εναλλακτικές υποθέσεις και ιδέες και
τείνουν να είναι επινοητικοί, ευφάνταστοι, με επίκεντρο τους ανθρώπους και τα
συναισθήματα. Αρέσκονται να μαθαίνουν μαζί με άλλους, επειδή αυτό τους βοηθά
να συλλέγουν διάφορες γνώμες προτού αποφασίσουν. Συνήθως εξειδικεύονται στις
τέχνες, στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές σπουδές (ιστορία, γλώσσα, λογοτεχνία,
ψυχολογία).
 Αφομοιωτής (Assimilator): Το μαθησιακό αυτό στυλ βασίζεται κυρίως στον
αφηρημένο διαλογισμό (σκέφτομαι) και στην αντανακλαστική παρατήρηση
(παρατηρώ). Το στυλ αυτό έχει πολλά πλεονεκτήματα στην επαγωγική
αιτιολόγηση και στη δημιουργία θεωρητικών μοντέλων. Τα άτομα αυτού του στυλ
τείνουν να είναι περισσότερο επικεντρωμένα σε αφηρημένες έννοιες και ιδέες, και
λιγότερο σε ανθρώπους. Οι άνθρωποι αυτοί μιλούν με γενικούς όρους παρά με
συγκεκριμένους. Διαμορφώνουν κανόνες για όλες τις περιπτώσεις. Ωστόσο, τα
άτομα του στυλ αυτού τείνουν να επικεντρώνονται περισσότερο στη λογική
ορθότητα και ακρίβεια των ιδεών από ότι στις πρακτικές τους αξίες. Συνήθως είναι
ερευνητές και εξειδικεύονται στα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες.
 Προσαρμοστικός (Accommodator): Το μαθησιακό αυτό στυλ έχει τα αντίθετα
μαθησιακά αποτελέσματα από εκείνα του αφομοιωτή. Το στυλ αυτό βασίζεται
κυρίαρχα στον ενεργό πειραματισμό (κάνω) και στη συμπαγή εμπειρία
(αισθάνομαι). Έχει πλεονεκτήματα στο να κάνει πράγματα, να εφαρμόζει σχέδια
και να εμπλέκεται σε νέα καθήκοντα. Τούς αρέσει ο πειραματισμός και να
εφαρμόζουν τις νέες ενοράσεις. Γι’ αυτό τα άτομα αυτού του στυλ ρισκάρουν
συχνά, αναζητούν νέες ευκαιρίες και δράση. Είναι ικανοί να τροποποιούν
καταστάσεις άμεσα όταν ο σχεδιασμός ή η θεωρία δεν ταιριάζει με τα γεγονότα.
Μπορούν επίσης να επιλύουν ενστικτωδώς προβλήματα με έναν τρόπο δοκιμής και
πλάνης, ενώ βασίζονται κυρίως στην πληροφόρηση που λαμβάνουν από άλλα
άτομα παρά στην προσωπική τους σκέψη. Γι’ αυτό άτομα αυτού του στυλ
συνεργάζονται εύκολα με τους ανθρώπους. Συνήθως εξειδικεύονται σε εργασίες
που απαιτούν δράση, όπως το μάρκετινγκ, οι πωλήσεις και η εκπαίδευση.
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Σε οποιαδήποτε μαθησιακή ομάδα ενηλίκων, επειδή θα υπάρχουν πάντοτε
άνθρωποι μ’ ένα φάσμα διαφορετικών μαθησιακών τρόπων, θα πρέπει να υπάρχει ένα
μεγάλο φάσμα μαθησιακών – εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Έτσι μπορούν να
βοηθηθούν εκείνοι που προτιμούν να μαθαίνουν μέσω ενεργού ανάμειξης με την
εμπειρία, εκείνοι που προτιμούν να στοχάζονται κριτικά, εκείνοι που προτιμούν να
αναπτύσσουν πιο γενικευμένες απόψεις, και εκείνοι που προτιμούν να πειραματίζονται
και να δοκιμάζουν τις θεωρίες των άλλων. Δεν είναι ποτέ ασφαλές να επαφίεται κανείς
σε ένα οποιοδήποτε συμπέρασμα στην εκπαίδευση ενηλίκων. Μερικοί εκπαιδευόμενοι
θα θελήσουν να ενισχύσουν τους μαθησιακούς αυτούς τρόπους με τους οποίους
αισθάνονται λιγότερη άνεση και στους οποίους αισθάνονται πιο αδύνατοι ή να
χρησιμοποιήσουν αυτούς με τους οποίους αισθάνονται πιο δυνατοί, προκειμένου να
μεγιστοποιήσουν τη μάθησή τους. Άραγε, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακριβώς οι ίδιοι
μαθησιακοί τρόποι σε όλες τις μαθησιακές δραστηριότητες; Ισχύουν για όλες τις
κοινωνίες και για όλους τους πολιτισμούς; Παραμένουν αμετάβλητοι με τη γήρανση; Οι
μεγαλύτερης ηλικίας εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν με τον τρόπο που προτιμούσαν όταν
ήταν νέοι;
Μελέτη περίπτωσης: Το μαθησιακό στυλ των μηχανικών και των φοιτητών
Τεχνολογικών και Πολυτεχνικών Σχολών (3)
Το μαθησιακό στυλ έχει διερευνηθεί σε σχέση με μια σειρά παραμέτρων όπως το φύλο,
την ακαδημαϊκή επίδοση, την επιλογή της κατεύθυνσης σπουδών, καθώς και τις
επιπτώσεις του στην οργάνωση και μορφή της διδασκαλίας (Cook, 1997 · Jones et al.,
2003 · Kolb et al., 2000 · Philbin et al., 1995). Η ανασκόπηση των σχετικών θεωριών και
ερευνών υποδεικνύει ότι το μαθησιακό στυλ, ως σύνολο παγιωμένων τρόπων οργάνωσης
και επεξεργασίας των στοιχείων της πραγματικότητας, είναι πιθανό να σχετίζεται μεταξύ
άλλων με τις στρατηγικές που χρησιμοποιούνται στην αντιμετώπιση νέων γνωστικών
καταστάσεων. Οι τύποι μαθησιακού στυλ διαφοροποιούνται μεταξύ τους ως προς το
σύνολο των στρατηγικών που υιοθετούνται κάθε φορά για την αντιμετώπιση μιας
μαθησιακής συνθήκης (Riding & Rayner, 1998 · Felder, 1993).
Ερευνητικά Ερωτήματα (3.1)
Τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν ήταν:
 Ποιο είναι το μαθησιακό στυλ των φοιτητών και μηχανικών;
 Σε ποιο βαθμό η ιδιότητα (Φοιτητές – Μηχανικοί) επηρεάζει το μαθησιακό στυλ;
 Σε ποιο βαθμό η ηλικία επηρεάζει το μαθησιακό στυλ;
 Σε ποιο βαθμό το φύλο επηρεάζει το μαθησιακό στυλ;
Μεθοδολογία (3.2)
Στην έρευνα συμμετείχαν 141 άτομα, όπου 105 (74,65%) ήταν πτυχιούχοι τεχνολογικών
ή πολυτεχνικών σχολών και 36 (25,35%) ήταν φοιτητές αντίστοιχων σχολών. Η
διερεύνηση του μαθησιακού στυλ έγινε με το Kolb’s earning Styles Inventory (Κ SI),
που βρίσκεται ελεύθερο στο διαδίκτυο.
Το τεστ αυτό ήταν ανώνυμο και μοιράσθηκε «επιτόπου» στους ενδιαφερόμενους.
Με τον τρόπο αυτόν επιτεύχθηκε οικονομία χρόνου διανομής-παραλαβής, υψηλότερη
ανταπόκριση συμμετοχής και αποδοτικότερη συνεργασία (Cohen & Manion, 2000).
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Το Learning Styles Inventory ( SI) μετράει το βαθμό που ο καθένας επιδεικνύει τις
διαφορετικές δεξιότητες μάθησης που προέρχονται από την εμπειρική θεωρία μάθησης.
Τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου τεστ είναι: α) το τεστ είναι σύντομο, απλό και
ενδείκνυται για εξατομικευμένη έρευνα και συζήτηση της διαδικασίας μάθησης με τον
καθένα ξεχωριστά, παρέχοντας την απαραίτητη ανατροφοδότηση, β) το τεστ είναι
δομημένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να απαντά ο καθένας σε αυτό, όπως θα απαντούσε σε
μια μαθησιακή κατάσταση. Απαιτεί από τους ερωτώμενους να αποφασίζουν για τις
τάσεις μεταξύ αφηρημένων - συγκεκριμένων και ενεργών - αντανακλαστικών
κατευθύνσεων. Για το λόγο αυτό η μορφή LSI απαιτεί από αυτούς να βάζουν σε σειρά τις
προτιμήσεις τους για τις αφηρημένες (abstract), συγκεκριμένες (concrete), ενεργές
(active) και αντανακλαστικές (reflective) κατευθύνσεις και γ) τα αποτελέσματα των
μετρήσεων, που καθορίζουν τα τέσσερα μαθησιακά στυλ, στην ουσία προβλέπουν τη
συμπεριφορά ενός ατόμου, όπως αυτή καθορίζεται από τη θεωρία της εμπειρικής
μάθησης.
Το LSI είναι ένα μικρό ερωτηματολόγιο 12 ερωτήσεων, το οποίο ζητά από τους
ερωτώμενους να αξιολογήσουν τέσσερις προτάσεις οι οποίες ανταποκρίνονται στους
τέσσερεις
προσανατολισμούς
μάθησης,
ActiveExperimentation
(“Doing”),
ReflectiveObervation
(“Watching”),
ConcreteExperience
(“Feeling”)
και
AbstractConceptualization (“Thinking”).
Το SI αξιολογεί έξι μεταβλητές δίνοντας έξι αποτελέσματα: τέσσερα αρχικά
αποτελέσματα που μετρούν τη σχετική έμφαση ενός ατόμου στους τέσσερις
διαφορετικούς προσανατολισμούς εκμάθησης (CE, RO, AC, AE) και αποτελέσματα δύο
συνδυασμών, όπου ο πρώτος μετρά τον τρόπο σύλληψης της πληροφορίας που
υπερισχύει (AC-CE), και ο δεύτερος (AE-RO) τον τρόπο επεξεργασίας του νοήματος
που υπερισχύει. Οι τέσσερις αρχικές κλίμακες του SI είναι «ipsative», δηλαδή οι
ερωτώμενοι συγκρίνουν δύο ή περισσότερες επιθυμητές επιλογές και επιλέγουν αυτήν
που προτιμούν περισσότερο (μερικές φορές αποκαλείται κλίμακα «αναγκασμένης
επιλογής»). Οι κλίμακες ipsative έρχονται σε αντίθεση με τις κλίμακες Likert, όπου οι
ερωτώμενοι επιλέγουν ανάμεσα σε μία κλίμακα (π.χ. 1 έως 5), την τιμή εκείνη που
δηλώνει τον βαθμό που τους αντιπροσωπεύει καλύτερα σε μία δεδομένη ερώτηση. Η
ταξινόμηση των προτιμήσεων τους μεταξύ των τεσσάρων μαθησιακών τρόπων και η
μορφή της αναγκαστικής επιλογής είναι ο αμεσότερος τρόπος να παρασχεθούν οι
πληροφορίες για τους προσανατολισμούς μάθησης τους. Τα άτομα που απαντούν το LSI
μερικές φορές δυσκολεύονται να ταξινομήσουν τις επιλογές τους, αλλά η
ανατροφοδότηση από το «ipsative» τεστ είναι ακριβέστερη, πολύτιμη και χρήσιμη από
την ανατροφοδότηση από μια έκδοση με την κλίμακα ikert (Harland, 2002).
Αφού ολοκληρώθηκε επιτυχώς το τεστ για κάθε άτομο που συμμετείχε στην
έρευνα βγήκαν αποτελέσματα για τέσσερις διαφορετικούς προσανατολισμούς
εκμάθησης, AE (“Doing”), RΟ (“Watching”), CE (“Feeling”) και AC (“Thinking”) και
στην συνέχεια υπολογίστηκαν οι διαφορές (AC-CE) και (AE-RO), όπου ανάλογα
προκύπτουν οι τέσσερις μαθησιακοί τύποι, όπως φαίνεται στη συνέχεια και στο
παρακάτω σχήμα (Σχήμα 2).
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Σχήμα 2.
Αποτελέσματα Ανάλυσης Δεδομένων (3.3)
Όπως φαίνεται από το διάγραμμα 1, το επικρατέστερο μαθησιακό στυλ τόσο για τους
φοιτητές (41,67%), όσο και για τους μηχανικούς (49,06%), είναι το συγκλίνον. Στη
συνέχεια, το αμέσως επικρατέστερο στυλ είναι το αφομοιωτικό με ποσοστά 25,00% και
24,53% αντίστοιχα. Με μικρή διαφορά από το αφομοιωτικό, ακολουθεί το
προσαρμοστικό με 22,22% και 16,04% και τέλος, το αποκλίνον με τιμές 11,11% για τους
φοιτητές και 10,38 για τους μηχανικούς.
Στο ίδιο διάγραμμα μπορούμε να δούμε τα ποσοστά για κάθε μαθησιακό στυλ, για
το σύνολο του δείγματος, όπου οι τιμές για το συγκλίνον, το αφομοιωτικό, το
προσαρμοστικό και το αποκλίνον είναι 47,18%, 24,65%, 17,61% και 10,56% αντίστοιχα.

Διάγραμμα 1: Μαθησιακά Στυλ Vs Ιδιότητας.
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Παρατηρώντας το διάγραμμα 2, διαπιστώνουμε ότι το επικρατέστερο μαθησιακό
στυλ για όλες τις ηλικίες είναι και πάλι το συγκλίνον και συγκεκριμένα: Για ηλικίες
μικρότερες των 25 ετών το ποσοστό είναι 41,67%, από 26 έως 35 ετών είναι 44,44%, από
36 έως 45 ετών το ποσοστό είναι 46,15% και τέλος, το ποσοστό ανεβαίνει στο 59,26%
για ηλικίες από 46 ετών και άνω.

Διάγραμμα 2: Μαθησιακά Στυλ Vs Ηλικίας.
Στο ίδιο διάγραμμα μπορούμε να δούμε επίσης τα ακόλουθα για τους άλλους τρεις
μαθησιακούς τύπους:
 Για τις ηλικίες που είναι μικρότερες των 26 ετών, τη δεύτερη θέση έχει το
αφομοιωτικό και ακολουθεί το προσαρμοστικό με μικρή διαφορά και τελευταίο το
αποκλίνον.
 Από 26 έως 35 ετών, παρατηρούμε ότι τη δεύτερη θέση καταλαμβάνει το
προσαρμοστικό στυλ και ακολουθεί το αφομοιωτικό και στην τελευταία θέση το
αποκλίνον.
 Για την επόμενη ηλικιακή ζώνη των 36 έως 45 ετών, παρατηρούμε ότι επικρατεί
το αφομοιωτικό στυλ με υψηλά ποσοστά και ακολουθεί το προσαρμοστικό και το
αποκλίνον.
 Τέλος, για τις ηλικίες άνω των 45 ετών, παρατηρούμε ότι το δεύτερο μαθησιακό
στυλ είναι το αποκλίνον και ακολουθούν στην ίδια θέση το αφομοιωτικό και
προσαρμοστικό μαθησιακό στυλ με ακριβώς το ίδιο ποσοστό (11,11%).
Όπως φαίνεται από το διάγραμμα 3, το επικρατέστερο μαθησιακό στυλ τόσο για
τους άνδρες (51,85%), όσο και για τους γυναίκες (32,35%), είναι το συγκλίνον.
Μπορούμε επίσης να παρατηρήσουμε, ότι για τους άνδρες το αμέσως επόμενο
μαθησιακό στυλ είναι το αφομοιωτικό με 25,00%, ακολουθεί το προσαρμοστικό με
13,89% και τελευταίο το αποκλίνον με 9,26%. Ενώ για τις γυναίκες παρατηρείται μία
διαφοροποίηση σε σχέση με τους άνδρες, όπου έχουμε ως δεύτερο μαθησιακό στυλ το
προσαρμοστικό με 29,41%, ακολουθεί το αφομοιωτικό με 23,53% και τελευταίο το
αποκλίνον με 14,71%.
Στο ίδιο διάγραμμα (όπως συνέβη και στο διάγραμμα 1) μπορούμε να δούμε τα
ποσοστά για κάθε μαθησιακό στυλ, για το σύνολο του δείγματος, όπου οι τιμές για το
συγκλίνον, το αφομοιωτικό, το προσαρμοστικό και το αποκλίνον είναι 47,18%, 24,65%,
17,61% και 10,56% αντίστοιχα.
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Διάγραμμα 3: Μαθησιακά Στυλ Vs Φύλου.
Συμπεράσματα της Έρευνας (3.4)
Βάση των ερευνητικών ερωτημάτων που διατυπώθηκαν στην αρχή, έχουμε τα ακόλουθα
συμπεράσματα:
 Το επικρατέστερο μαθησιακό στυλ για τους φοιτητές και πτυχιούχους
τεχνολογικών και πολυτεχνικών σχολών είναι το συγκλίνον και ακολουθεί το
αφομοιωτικό.
 Η ιδιότητα (Φοιτητές – Μηχανικοί) δεν επηρεάζει το μαθησιακό στυλ, από τη
στιγμή που οι φοιτητές και οι μηχανικοί φαίνεται να έχουν το ίδιο μαθησιακό
στυλ με αρκετά υψηλά ποσοστά.
 Η ηλικία δεν επηρεάζει το επικρατέστερο μαθησιακό στυλ που είναι το
συγκλίνον, αλλά από ότι φαίνεται επηρεάζει τα υπόλοιπα μαθησιακά στυλ.
 Τέλος, το φύλο και πάλι δεν επηρεάζει το επικρατέστερο μαθησιακό στυλ, που
είναι το συγκλίνον, ενώ επηρεάζει το δεύτερο και τρίτο μαθησιακό στυλ που είναι
το αφομοιωτικό και το προσαρμοστικό.
Εκτός από την εύρεση του επικρατέστερου μαθησιακού στυλ, από την έρευνα, δόθηκε η
δυνατότατα να παρατηρηθεί και ο βαθμός με τον οποίο ένα άτομο δέχεται μία
πληροφορία με αφηρημένο διαλογισμό (AC) και τον βαθμό επεξεργασίας με ενεργό
πειραματισμό (AE) και πώς αυτά μεταβάλλονται με την ηλικία και το φύλο. Έτσι
παρατηρήθηκαν τα παρακάτω:
 Όσο το άτομο μεγαλώνει, τόσο περισσότερο αρέσκεται στο να συλλέγει
πληροφορίες με αφηρημένο διαλογισμό (AC). Επίσης παρατηρήθηκε ότι μέχρι τη
μέση ηλικία (26 έως 35 ετών) υπάρχει αύξηση του τρόπου με τον οποίο
επεξεργάζεται ένα άτομο με ενεργό πειραματισμό (AE), ενώ για την υπόλοιπη
ζωή του, συνεχίζει το άτομο αυτό να επεξεργάζεται τα νοήματα με τον ίδιο
τρόπο, αλλά με σταδιακή μείωση. Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με
προηγούμενες έρευνες (LSI 1 και KLSI 3.1), που έδειξαν ότι ο τρόπος σύλληψης
της πληροφορίας με αφηρημένο διαλογισμό (AC) αυξάνει με την ηλικία, ενώ ο
τρόπος επεξεργασίας του νοήματος με ενεργό πειραματισμό ( ΑΕ) αυξάνει μέχρι
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τη μέση ηλικία και στη συνέχεια μειώνεται στην υπόλοιπη ζωή του ανθρώπου
(Kolb & Kolb, 2005).
 Στο δείγμα των 141 ατόμων, οι 108 Άνδρες δείχνουν σχετικά υψηλότερη
προτίμηση στον Αφηρημένο Διαλογισμό, σε σχέση με τις 33 Γυναίκες της
έρευνας. Η διαφορά μεταξύ των δύο φύλων δεν εναπόκειται στον τρόπο που
δέχονται τη πληροφορία, αλλά στον βαθμό που δέχονται τη πληροφορία με
Αφηρημένο Διαλογισμό (AC). Το ίδιο συνέβαινε και σε προγενέστερες έρευνες
του Kolb (LSI 1 και KLSI 3.1), που έδειξαν ότι οι Άνδρες, προτιμάνε
περισσότερο να δέχονται τις πληροφορίες με Αφηρημένο Διαλογισμό (AC), από
ότι οι Γυναίκες (Kolb & Kolb, 2005).
 Οι περισσότεροι άνθρωποι επεξεργάζονται τα νοήματα με Ενεργό Πειραματισμό
(AE) και όχι με Αντανακλαστική Παρατήρηση (RO), όπως ανέδειξαν και όλες οι
έρευνες του Kolb (LSI 1 και KLSI 3.1). Όσον αφορά όμως τον βαθμό που
επεξεργάζονται τα νοήματα με Ενεργό Πειραματισμό τα δύο φύλα,
παρατηρήθηκε ότι με αρκετά μεγάλη διαφορά οι γυναίκες προτιμούν περισσότερο
να επεξεργάζονται τα νοήματα με Ενεργό Πειραματισμό, από ότι οι Άνδρες. Αυτό
ταυτίζεται περισσότερο με την δεύτερη έρευνα του Kolb (KLSI 3.1), παρά με την
πρώτη (LSI 1) που δεν υπήρχε σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων.
Τα παραπάνω αποτελέσματα, θα πρέπει να ερμηνευτούν με προσοχή, διότι το είδος της
εργασίας και το επίπεδο σπουδών ενός ανθρώπου συχνά αλληλεπιδρούν με τις
διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται ανάμεσα στα δύο φύλα, με αποτέλεσμα να είναι
πολύ δύσκολο να πει κάποιος ότι η αντίθεση που παρατηρείται στα αποτελέσματα,
οφείλεται μόνο στο γένος ή/και στην καριέρα και στο επίπεδο σπουδών που έχει ένα
άτομο (Willcoxson & Prosser, 1996).
Σύμφωνα με τα παραπάνω, σε οποιαδήποτε μαθησιακή ομάδα ενηλίκων, επειδή
υπάρχουν πάντοτε άνθρωποι μ’ ένα φάσμα διαφορετικών μαθησιακών τρόπων, πρέπει να
υπάρχει και ένα μεγάλο φάσμα μαθησιακών – εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Έτσι θα
πρέπει να δομείται η εκπαιδευτική διαδικασία με τέτοιο τρόπο, ώστε να λαμβάνονται
υπόψη και τα υπόλοιπα τρία μαθησιακά στυλ, διότι όπως αναφέρθηκε, το συγκλίνον
μαθησιακό στυλ είναι το επικρατέστερο αλλά όχι αυτό που αντιπροσωπεύει κατά 100%
το σύνολο των μηχανικών και των φοιτητών. Επομένως θα πρέπει να αποτελείται από
συνεχόμενες δραστηριότητες, οδηγό μελέτης και παραδείγματα που αντιπροσωπεύουν τα
χαρακτηριστικά του συγκλίνοντος στυλ, αλλά ταυτόχρονα να αποτελείται από πολλά
video, μέσω των οποίων δίνεται η δυνατότητα σε αυτούς που ανήκουν στο αποκλίνον
στυλ, να παρατηρούν πρώτα και μετά να εκτελούν, να αποτελείται από σαφές κείμενο με
επεξηγήσεις δύσκολων εννοιών, προσδοκώμενα αποτελέσματα, έννοιες κλειδιά κ.ά.,
επειδή οι εκπαιδευόμενοι του αφομοιωτικού στυλ επικεντρώνονται στη παροχή όγκου
δεδομένων. Τέλος, να προστεθούν πολλές ασκήσεις αυτοαξιολόγησης και συγκεκριμένες
δραστηριότητες για εκείνους του προσαρμοστικού στυλ, επειδή βρίσκουν ενδιαφέρουσα
τη διαδικασία δοκιμής και λάθους.
Κλείνοντας, να επαναλάβουμε ότι, με τον τρόπο αυτό, μπορούν να βοηθηθούν
εκείνοι που προτιμούν να μαθαίνουν μέσω ενεργούς ανάμειξης με την εμπειρία, εκείνοι
που προτιμούν να στοχάζονται κριτικά, εκείνοι που προτιμούν να αναπτύσσουν πιο
γενικευμένες απόψεις και εκείνοι που προτιμούν να πειραματίζονται και να δοκιμάζουν
τις θεωρίες των άλλων.
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Δήμητρα Μακρή*
ΤO ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗΣ:
ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ
Η παρούσα εργασία αναφέρεται στις δυναμικές που μπορεί να αναπτύξει το
συμπεριληπτικό σχολείο στη χώρα μας. Ως βάση για την προσέγγισή μας αυτή λάβαμε
υπόψη μας όχι μόνο το ευρύτερο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, αλλά και το πως
πραγματικά δύναται να αλλάξει το βλέμμα για την αναπηρία σε σχολικό πλαίσιο. Τέλος,
παρουσιάζονται ενδεικτικές δράσεις συμπερίληψης όπως σχεδιάστηκαν και
υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ “Cap sur l’Ecole
inclusive”, ένα έργο στο οποίο συμμετέχουν 10 φορείς από επτά χώρες με γλώσσα
εργασίας τη γαλλική.
Λέξεις-κλειδιά: Συμπερίληψη, Σχολείο, Προσεγγίσεις.
L'ÉCOLE INCLUSIVE:
EN DECOUVRANT SA DYNAMIQUE
Ce document décrit la dynamique que peut être développée dans le cadre l’école
inclusive dans notre pays. En tant que base pour notre approche, nous avons pris en
compte non seulement le cadre juridique actuel en vigueur, mais également la manière
dont l’inclusion peut réellement changer le regard sur le handicap dans un contexte
scolaire. En dernier, nous présentons quelques actions indicatives menées pour
l'inclusion scolaire dans le cadre du proget européen Erasmus + "Cap sur l'Ecole inclus",
un projet associant dix partenaires de sept pays dont la langue de travail est la langue
française.
Key words: Inclusion, Ecole, Approches.
Εισαγωγή
Το συμπεριληπτικό σχολείο είναι μία πολύπλοκη έννοια που ταυτίζεται με την
προσπάθεια υπερπήδησης όλων εκείνων των εμποδίων που παρακωλύουν το δικαίωμα
στη μάθηση των μαθητών ενός σχολείου, ανεξάρτητα από την εθνικότητα, το φύλο, το
κοινωνικό υπόβαθρο, τη σεξουαλικότητα, την αναπηρία ή την επίδοσή (Angelides et al.,
2006). Παράλληλα, προϋποθέτει τις κατάλληλες συνθήκες κάτω από τις οποίες οι
μαθητές θα μπορέσουν πλέον να εκπαιδευτούν αποτελεσματικά, μέσω της παροχής
ισότιμων ευκαιριών συμμετοχής προκειμένου να υπάρξουν μαθησιακά αποτελέσματα
και κοινωνικοσυναισθηματική αποδοχή για όλους τους μαθητές του σχολείου (Ainscow,
2005). Ταυτόχρονα όμως, για το συμπεριληπτικό σχολείο υπάρχουν διαφορετικές
ερμηνείες και πολλαπλές αναγνώσεις (Μαυροειδής, 2004) που οδηγούν πρακτικά σε
διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης.
* Η Δ.Μ. είναι Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, κλ. ΠΕ80 – Οικονομίας. Επικοινωνία:
dimimacri@gmail.com
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Κοινωνικές αναπαραστάσεις και συμπεριληπτικό σχολείο στην Ελλάδα
Η αναπαράσταση μπορεί να θεωρηθεί ως ο τρόπος οργάνωσης της γνώσης μας για την
πραγματικότητα, η οποία είναι η ίδια κοινωνικά κατασκευασμένη. Οι αναπαραστάσεις
είναι ουσιαστικά κώδικες ερμηνείας που χαρακτηρίζονται πολιτιστικά. Στο σημείο αυτό
θα χρειαστεί να αναφέρουμε και την ενσωμάτωση της ψυχολογικής και της κοινωνικής
διάστασης. Μπορούμε επίσης να μιλήσουμε για κοινωνική αντίληψη. Ουσιαστικά, μια
αναπαράσταση, λίγο ή πολύ συνειδητά, συνδέει μια εικόνα με μια ενέργεια που είναι από
τούδε και στο εξής αδιαχώριστη.
Σύμφωνα με τον Moscovici (1961, chapitre 13) η αναπαράσταση είναι: «ένα
σύστημα αξιών, εννοιών και πρακτικών που σχετίζονται με αντικείμενα, πτυχές ή
διαστάσεις του κοινωνικού περιβάλλοντος, το οποίο επιτρέπει όχι μόνο τη σταθεροποίηση
του περιβάλλοντος διαβίωσης των ατόμων, αλλά αποτελεί επίσης ένα εργαλείο για την
καθοδήγηση της αντίληψης των καταστάσεων και της επεξεργασίας των αντιδράσεων». Ο
Herzlich (1969) αναφέρει ότι: «Αυτή είναι μια διαδικασία κατασκευής της
πραγματικότητας». Μπορούμε επίσης για τις αναπαραστάσεις να δημιουργήσουμε
δεσμούς και με το έργο του κοινωνιολόγου Pierre Bourdieu (Epistémologie du sens
commun, Habitus) καθώς επίσης και με τον Max Weber (Notion d’Ethos) και άλλους
διανοητές όπως ο Jodelet και ο Fisher.
Υπό το πρίσμα των ανωτέρω προσεγγίσεων μπορούμε πλέον να περάσουμε στο
σύγχρονο σχολείο και στα δεδομένα που ισχύουν στη χώρα μας. Στο χώρο του σχολείου
σήμερα όταν μιλάμε για ένταξη, οι μαθητές με τις ποικίλες δυνατότητες ή αλλιώς
μαθητές με ειδικές ανάγκες είναι όπως οι «λωτοφάγοι», ο φανταστικός λαός που
αναφέρεται στην Οδύσσεια του Ομήρου που πιθανώς αντιπροσωπεύει ένα κακώς γνωστό
κομμάτι του μαθητικού πληθυσμού, του οποίου οι δυνατότητες δεν είναι σαφώς
καθορισμένες, ενώ αντίθετα είναι γνωστές οι αδυναμίες του. Οι λωτοφάγοι είναι ένας
λαός με μεγάλη φιλοξενία, που καλωσορίζουν τους συντρόφους του Οδυσσέα και τους
προσφέρουν το φαγητό τους: το λωτό. Αλλά όποιος τρώει αυτό το φρούτο δεν επιθυμεί
να φύγει ξανά από την κοινωνία των λωτοφάγων και γι’ αυτό ο Οδυσσέας θα χρειαστεί
να αναγκάσει να επιστρέψουν στα πλοία αυτοί που τους έχουν δοκιμάσει. Αυτό
συμβαίνει γιατί τα όρια του «κανονικού» και του «ατόμου με ιδιαιτερότητες» δεν είναι
δεδομένα και οι μεταπτώσεις από τον έναν κόσμο στον άλλο είναι δυνατές. Η δύναμη
που ασκείται από τον Οδυσσέα αντιπροσωπεύει επίσης το έργο αποκατάστασης που είναι
απαραίτητο για ένα άτομο με αναπηρία προκειμένου να εκπαιδευτεί. Όμως, παρόλα αυτά
στο σχολείο της ένταξης οι κόσμοι παραμένουν δύο, ο κόσμος των κανονικών και ο
κόσμος των λωτοφάγων, αν και συνυπάρχουν δεν λειτουργούν από κοινού. Απλά
συνυπάρχουν χωρίς όμως να αποκλείει ο ένας κόσμος τον άλλον.
Στο σχολείο της συμπερίληψης η αναπαράσταση αλλάζει γιατί αλλάζει και η ματιά
με την οποία βλέπουμε τον άλλο. Πρόκειται για μια ευρύτερη αναδιοργάνωση του
εκπαιδευτικού συστήματος σε επίπεδο πολιτικών, αναλυτικών προγραμμάτων και
πρακτικών (Ainscow, 2005). Για να γίνει αυτό χρειάζεται να αλλάξουν οι στερεοτυπικές
αντιλήψεις και οι αναπαραστάσεις για το διαφορετικό τόσο από την κοινή γνώμη όσο και
από τους εκπαιδευτικούς και τους κανονικούς μαθητές και φυσικά να προετοιμαστούν τα
σχολεία να δεχτούν τον διαφορετικό μαθητή και κυρίως τον μαθητή με αναπηρίες,
δεδομένου ότι χωρίς τις κατάλληλες υποδομές οι μαθητές αυτοί θα παραμείνουν τελικά
αβοήθητοι και στο έλεος της μοίρας τους.
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Η χώρα μας βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μια περίοδο μετάβασης. Έχει εδώ και
καιρό αφήσει πίσω της το ιατρικό μοντέλο, έχει υιοθετήσει στρατηγικές ένταξης και
θέλει επιτέλους να στρέψει το εκπαιδευτικό της σύστημα προς μια περιεκτική
εκπαίδευση, αυτή που αντιπροσωπεύει το σχολείο της συμπερίληψης, μια εκπαίδευση
που σέβεται τη λειτουργικότητα κάθε μαθητή σε ένα σχολικό συλλογικό σώμα. Με τον
τρόπο αυτό το εκπαιδευτικό μας σύστημα σήμερα συνδυάζει μια πολλαπλή πολυεπίπεδη
προσέγγιση με τα συνηθισμένα σχολεία, τα εξειδικευμένα ιδρύματα, τα προοδευτικά
προγράμματα ένταξης και τη συνεκπαίδευση με ή χωρίς υποστήριξη. Παράλληλα, η
υπάρχουσα νομοθεσία υποστηρίζει το άνοιγμα στο σχολείο της συμπερίληψης και
αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ολοκλήρωσή του. Ουσιαστικά η χώρα μας έχει
ευθυγραμμιστεί με τις διεθνείς συμβάσεις, όπως για παράδειγμα, τα προτεινόμενα στην
ετήσια έκθεση που υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών - 71η
σύνοδος, 9 Αυγούστου 2016 - όπου ο γενικός γραμματέας ως υπεύθυνος για την
εφαρμογή της απόφασης με αριθ. 26/20 του Συμβουλίου της Επικρατείας εξέδωσε τη
σχετική έκθεση της ειδικού για τα άτομα με αναπηρίες. Στην έκθεση αυτή αναφέρεται ότι
μεταξύ άλλων υπάρχουν πολλά στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την
εφαρμογή πολιτικών για την συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρίες, ορίζοντας ότι
υπάρχουν τρεις βασικές πτυχές για την επιτυχή έκβαση του εγχειρήματος:
 Πρώτον, η ύπαρξη ενός πλαισίου που απαγορεύει τις διακρίσεις με βάση την
αναπηρία σε όλους τους τομείς της.
 Δεύτερον, η προσβασιμότητα η οποία είναι μια απαίτηση που πρέπει να
δημιουργηθεί για να επιτρέψει στα άτομα με αναπηρία να έχουν πρόσβαση και να
απολαμβάνουν όλα τα προγράμματα και τις υπηρεσίες και τέλος να συμμετέχουν
πλήρως και ανεξάρτητα στην κοινωνία.
 Τρίτον, η διαθεσιμότητα υπηρεσιών και η παροχή βοηθητικών συσκευών που
υποστηρίζουν την αυτονομία και την ένταξη των ατόμων με αναπηρίες,
επιτρέποντάς τους να επωφελούνται από όλες τις πολιτικές και τα προγράμματα
σε ισότιμη βάση με τους άλλους.
Παράλληλα βλέπουμε ότι, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα δεδομένα από τον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό για τις Ειδικές Ανάγκες και τη συμπεριληπτική εκπαίδευση (2012, σελ. 2830), όπως αναφέρονται και στο συνοπτικό αρχείο της Διεθνούς Διάσκεψης Συγκρίσεων
με θέμα: «Ποιο σχολείο για μαθητές με αναπηρίες;» (Cnesco, σ. 16) η χώρα μας έχει
πάνω από 60% των μαθητών με ειδικές ανάγκες σε ειδικές τάξεις. Άρα ποια είναι η
δυναμική που μπορεί να αποκτήσει .το συμπεριληπτικό σχολείο;
Προτάσεις για δυναμική ανάπτυξη ενός συμπεριληπτικού σχολείου
Ο προβληματισμός που θα αναπτύξουμε στο συγκεκριμένο κεφάλαιο και στο πλαίσιο της
παρούσας εργασίας πηγάζει από τις δράσεις του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+
KA2 “Cap sur l’Ecole Inclusive” «Στροφή στο Σχολείο της Συμπερίληψης», με υπεύθυνο
φορέα την APAJH του Lot, δέκα εταίρους από επτά χώρες, και φορέα εταίρο από την
Ελλάδα το 1ο Γυμνάσιο του Καματερού. Στο σημείο αυτό να σημειώσουμε ότι με την
έναρξη του προγράμματος λάβαμε υπόψη μας και τους δείκτες που έχουν διαμορφωθεί
από ερευνητές, όπως αυτούς που διατύπωσαν οι Booth & Ainscow (2002), δείκτες που
μας επιτρέπουν την πληρέστερη προσέγγιση του θέματος, όπως για παράδειγμα οι
κάτωθι:
 η δημιουργία μιας συμπεριληπτικής κουλτούρας (οικοδόµηση της κοινωνίας,
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θέσπιση αξιών της συμπερίληψης),
 η παραγωγή πολιτικών για τη συμπερίληψη (ανάπτυξη ενός σχολείου για όλους,
οργάνωση στήριξης για τη διαφορετικότητα),
 η εξέλιξη της συμπεριληπτικής πρακτικής (ενορχήστρωση της µάθησης,
κινητοποίηση των πηγών).
Συνεπώς, στο πλαίσιο του ανωτέρω ευρωπαϊκού προγράμματος και δεδομένου ότι
υπάρχει το απαιτούμενο νομοθετικό πλαίσιο, τέθηκε ως σκοπός η δημιουργία μιας
συμπεριληπτικής κουλτούρας για το σχολείο, εν προκειμένω το 1ο Γυμνάσιο Καματερού,
καθώς και η εξέλιξη συμπεριληπτικών πρακτικών μέσα από το σχεδιασμό, το
συντονισμό και την εφαρμογή ενός συνόλου δράσεων που θα άλλαζε το βλέμμα σχετικά
με την αναπηρία και το σχολείο της συμπερίληψης. Να αναφέρουμε ότι το συγκεκριμένο
σχολείο γειτνιάζει με το Ίδρυμα «ΙΠΑΠ – Η Θεοτόκος, Κέντρο Προστασίας και
Αποκατάστασης Παιδιών και Νέων με Νοητική Υστέρηση», έχοντας μάλιστα έναν κοινό
τοίχο να χωρίζει τα δύο Ιδρύματα. Επιπροσθέτως να αναφέρουμε ότι στη σχολική
μονάδα είχαν σημειωθεί κατά το παρελθόν και κάποια περιστατικά «bulling» προς τους
νέους του Θεοτόκου από τους μαθητές του σχολείου. Συνεπώς, το εγχείρημα δεν ήταν
απλό, αντίθετα έβαζε βαθειά το μαχαίρι για την αποκοπή μιας παλαιάς αντίληψης και την
αλλαγή της νοοτροπίας με σκοπό τη δημιουργία μιας συμπεριληπτικής κουλτούρας. Την
ομάδα στη σχολική μονάδα στελέχωσαν επτά άτομα: τρεις καθηγητές φιλόλογοι, εκ των
οποίων μία ήταν και υποδιευθύντρια της σχολικής μονάδας, η καθηγήτριας της γαλλικής
γλώσσας (δεδομένου ότι το πρόγραμμα ήταν γαλλόφωνο), η μουσικός του σχολείου, ο
διευθυντής της σχολικής μονάδας και η σύμβουλος παιδαγωγικής ευθύνης του σχολείου
και συντάκτρια του παρόντος άρθρου, η τελευταία με ρόλο ερευνητικό, σχεδιαστικό και
συντονιστικό ως προς τις δράσεις. Το πρόγραμμα ήταν τριετές. Στη διάρκεια των τριών
χρόνων σχεδιάστηκαν συστηματικά πολλές δράσεις που συνέκλιναν στη αλλαγή των
στάσεων, στην αλλαγή του βλέμματος και στην καλλιέργεια κουλτούρας συμπερίληψης.
Για να πετύχει το σχολείο τους στόχους του συνεργάστηκε με το ίδρυμα «Η Θεοτόκος»
καθώς και με το Ίδρυμα «Εργαστήρι – Λίλιαν Βουδούρη» Σύλλογος Γονέων και
Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία πάνω σε συμπεριληπτικές δράσεις στη Μουσική, ενώ
χρησιμοποιήθηκαν συμπεριληπτικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις με:
 τη χρήση άτυπων περιβαλλόντων μάθησης,
 τη χρήση πολλαπλών πηγών για την υποστήριξη της διδασκαλίας στη μάθηση,
 τη δημιουργία σχολικής κουλτούρας συνεργασίας,
 τη διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας στα σχέδια δράσης.
Σημαντικότερες δράσεις
Οι δράσεις που αναπτύχθηκαν ήταν πολλές και σημαντικές, όμως ανάμεσα σε αυτές
ξεχωρίζουμε δύο: (α) τη συμπεριληπτική συναυλία η οποία πραγματοποιήθηκε στο
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιλίου «Μελίνα Μερκούρη», στις & Απριλίοιυ 2017 το
απόγευμα, και (β) τη διδασκαλία ενός λογοτεχνικού θέματος σε τάξη μεικτών
ικανοτήτων στην οποία συμπεριλήφθηκαν και δύο νέοι του Ιδρύματος «Η Θεοτόκος».
Η συναυλία ήταν μια μουσική συνάντηση με ίσους όρους δύο ομάδων σπουδαίων
νέων ανθρώπων, διαφορετικών μεταξύ τους, αλλά με ένα κοινό γνώρισμα – την αγάπη
τους για τη μουσική. Τη μια ομάδα αποτελούσε η χορωδία του 1ου Γυμνασίου
Καματερού και την άλλη η ορχήστρα «Ηχόχρωμα» του Κέντρου Απασχόλησης ΑμεΑ
«Το Εργαστήρι Λίλιαν Βουδούρη» που ήδη αναφέραμε. Οι μαθητές της χορωδίας
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τραγούδησαν και οι νέοι από το «Εργαστήρι» έπαιξαν μουσική συνοδεύοντας την
χορωδία.

Φωτογραφία 1: Συμπεριληπτική συναυλία.
Η δράση στο μάθημα της λογοτεχνίας πραγματοποιήθηκε με ένα τμήμα 25
μαθητών Β΄ Γυμνασίου του σχολείου, «δύσκολο» τμήμα, όπως χαρακτήριζαν οι
συνάδελφοι του σχολείου, στο οποίο οι πέντε μαθητές είχαν σοβαρές μαθησιακές
δυσκολίες, διάσπαση προσοχής και Αsperger. Στα 25 παιδιά προστέθηκαν 2 νέοι από το
ΚΕΠΠ του ιδρύματος «Η Θεοτόκος». Το μάθημα ήταν ένα διήγημα μικρό σε έκταση του
Άντον Τσέχοφ, το οποίο παρουσιάστηκε σε 2 διδακτικές ώρες. Δόθηκαν φωτοτυπίες και
χρησιμοποιήθηκε ο πίνακας.
Τη 2η ώρα έγινε η δραματοποίηση του κειμένου. Η διδασκαλία σχεδιάστηκε με
βάση αντίστοιχες θεωρίες και το κείμενο διδάχθηκε από τη φιλόλογο της τάξης, κ.
Σουρανάκη Μαρία, υποδιευθύντρια και εκπαιδευτικό που συμμετείχε στο πρόγραμμα.
Στον ιστότοπο του έργου μπορεί να βρει κανείς το διδακτικό σενάριο που ακολουθήθηκε
προκειμένου να διεξαχθεί η διδασκαλία. Όμως η ποιοτική αξιολόγηση έδειξε ότι το
μάθημα ήταν απόλυτα κατανοητό από τους μαθητές της τάξης και από τις δύο νέες του
Θεοτόκος που το παρακολούθησαν.
Να σημειώσουμε ότι κάθε χρόνο οι δράσεις ξεκινούν με μία πρώτη συνάντηση και
γνωριμία των μαθητών του σχολείου με τους νέους του Ιδρύματος «Η Θεοτόκος», με
σκοπό τη συνεργασία-συνεκπαίδευση πάνω σε ένα κοινό project, που εμπλουτίζεται από
ποικίλες δράσεις.
Την πρώτη χρονιά η πρώτη συνάντηση βασίστηκε στην Οδύσσεια του Ομήρου και
η πρώτη συνάντηση ήταν εμπνευσμένη από τη γνωριμία του Οδυσσέα με τον Αλκίνοο,
γι’ αυτό και ονομάστηκε: «Επίσκεψη στο παλάτι του Αλκίνοου». Η δράση ήταν επιτυχής
και επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο με τους νέους μαθητές της πρώτης Γυμνασίου.
Η μικτή ομάδα εργάστηκε την πρώτη χρονιά πάνω στην Οδύσσεια. Άλλα θέματα
που απασχόλησαν την ομάδα ήταν το θέμα της φιλοξενίας και τα φυτά του κήπου και της
περιοχής μας, κ.ά.
Στη συνέχεια παραθέτουμε το φύλλο εργασίας που σχεδιάστηκε για το σπάσιμο
του πάγου με θέμα «Επίσκεψη στο παλάτι του Αλκίνοου» και το οποίο είναι
εμπνευσμένο από την αντίστοιχη σκηνή της Οδύσσειας.
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Φωτογραφία 2: Φύλλο εργασίας για «σπάσιμο του πάγου» κατά την 1η συνάντηση.
Στη συνέχεια θα αναφερθούμε σε άλλα ενδεικτικά σενάρια που αναπτύχθηκαν στο
πλαίσιο του προγράμματος και είναι τα εξής:
 Η Οδύσσεια της συνεκπαίδευσης του 1ου Γυμνασίου Καματερού:
– «Ο κύκλωπας και ο κανένας»: Δράση ενημέρωσης της ομάδας μαθητών του 1ου
Γυμνασίου Καματερού με τη διαφορετικότητα».
– «Στο παλάτι του Αλκίνοου»: Παρουσίαση της ομάδας του 1ου Γυμνασίου
Καματερού με τους νέους του ΚΕΠΠ του «Θεοτόκος», Τόπος: «Θεοτόκος» ή
τους νέους του «Εργαστηρίου».
– «Στο νησί της Κίρκης»: Οι μαθητές φτιάχνουν σαπούνια με τους νέους του
ΚΕΠΠ του «Θεοτόκος», Τόπος: «Θεοτόκος».
 Αλλάζοντας τις παραστάσεις μας:
– «Δράσεις για το bulling» από τους νέους του ΚΕΠΠ του «Θεοτόκος» στους
μαθητές του 1ο Γυμνασίου Καματερού. Η παρουσίαση έγινε στο 1ο Γυμνάσιο
Καματερού και σε άλλες σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας.
– Η Οδύσσεια στη συνεκπαίδευση: ερευνητικό πρόγραμμα των νέων ΚΕΠΠ του
«Θεοτόκος» σε συνεργασία με τους μαθητές του 1ου Γυμνασίου Καματερού με
θέμα τη φιλοξενία στην ομηρική εποχή, στην Οδύσσεια & σήμερα. Η
παρουσίαση έγινε στο Ίδρυμα «Η Θεοτόκος».
Ως επίλογος
Κλείνοντας θα θέλαμε να πούμε ότι οι δράσεις ήταν πολλές και ποικίλες. Στην παρούσα
εργασία αναφέρθηκαν απλά ορισμένες ενδεικτικά που αναφέρονται κυρίως στις πρώτες
χρονιές. Όλες όμως οι δράσεις στήριξαν την αλλαγή των αναπαραστάσεων, μετέβαλαν το
βλέμμα των μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων και ευρύτερου κοινού, πετυχαίνοντας το
σκοπό τους. Παράλληλα, με το πέρας του προγράμματος ο ιστότοπος του έργου
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http://www.ecoleinclusiveeurope.eu/fr παραδίδει στην εκπαιδευτική κοινότητα μία
ενότητα διδακτική με τις εξής θεματικές: (α) το πνεύμα των νόμων, (β) η εργασία σε
ομάδα – διαθεματικότητα, (γ) παιδαγωγικές προσεγγίσεις, (δ) Πραξεολογική προσέγγιση,
ενσυναίσθηση, (ε) Αποτελέσματα των ελλειμμάτων στο παιδί και στ) διαδραστικότητα.
Να σημειώσουμε κλείνοντας ότι όλο το υλικό θα μεταφραστεί σε επτά γλώσσες, τις
γλώσσες των χωρών του προγράμματος ανάμεσα στις οποίες και η ελληνική.
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Ευστράτιος Μαρίνος*
Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΩΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ (ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ) ΓΙΑ
ΜΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΝΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Είναι σε όλους γνωστό, ότι το σχολικό έργο είναι σύνθετο και μοναδικό και η
παιδαγωγική διαδικασία πολύπλοκη και πολυδιάστατη. Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί
έχουν ιδιαίτερη δομή και διαφοροποιούνται από τους υπόλοιπους κερδοσκοπικούς ή
κοινωφελείς οργανισμούς. Η ιδιομορφία αυτή όμως απαιτεί αποτελεσματική διοίκηση η
οποία επηρεάζει την «αποτελεσματικότητά» τους δηλαδή την πρόοδο των μαθητών τους
(Κουτούζης, 1999β). Στην καθημερινή ζωή των σχολείων παρουσιάζεται πλήθος
προβλημάτων και δυσχερειών, τα οποία έχουν κατά κύριο λόγο σχέση µε παιδαγωγικά
και διοικητικά ζητήματα. Συνεπώς η σωστή διοίκηση της σχολικής μονάδας αποτελεί
παράγοντα πρωταρχικής σημασίας για την ομαλή λειτουργία της. Οι πολλαπλές και
συχνά αντιφατικές προσδοκίες από το σχολείο δεν αποδυναμώνουν τη σημασία της
αποστολής του καθιστούν όμως το ρόλο της διεύθυνσής του περισσότερο σύνθετο.
Η γενικότερη προβληματική είναι κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί, και κατ’ επέκταση
οι διευθυντές των σχολικών μονάδων, κατανοούν την προσφορά της Συμβουλευτικής στο
έργο τους και ειδικότερα σε αυτό το νέο εκπαιδευτικό μωσαϊκό με τις αλλαγές που
πραγματοποιούνται στον εκπαιδευτικό χώρο και επιδρούν στην καθημερινή σχολική
πρακτική και στις διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στα μέλη του
χώρου αυτού. Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε ότι η Συμβουλευτική και η προσέγγιση που
αυτή προσφέρει συνάδει και υποστηρίζει την καθημερινότητα και το έργο του σύγχρονου
διευθυντή εκπαιδευτικού σε ένα σχολείο με τόσες απαιτήσεις διοικητικές και κοινωνικές.
Λέξεις-κλειδιά: Διοίκηση, Συμβουλευτική, Κλίμα, Επικοινωνία.
COUNSELLING AS A NECESSARY TOOL (OF APPROACH) FOR AN
EFFECTIVE AND SUCCESSFUL MANAGEMENT OF A SCHOOL
ORGANIZATION
School work is complex and unique and the pedagogical process complex and
multidimensional. Educational organizations have special structure and differentiate from
other non-profit or charitable organizations. The overall difficulty is whether the teachers,
and by extension the directors of schools, understand the value of Counselling in their
work and especially in this new educational mosaic with changes made in instructional
space and influence in everyday school practice and in interpersonal relationships that are
developed among the members of the educational community. In this context, we believe
that Counselling and the approach that offers is consistent and supports the daily school
life and the work of contemporary Director at a school with so many administrative and
social requirements.

* Ο Ε.Μ. είναι Διευθυντής Γυμνασίου, Μεταπτυχιακό στην οργάνωση και διοίκηση σχολικών μονάδων
ΠΤΔΕ Παν. Πατρών, Πτυχίο ΠΕΣΥΠ ΑΣΠΑΙΤΕ ΠΑΤΡΑΣ. Επικοινωνία: marinos897@gmail.com
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Key words: Management, Counselling, School Culture, Communication.
Εισαγωγή
Σε ένα συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα, δεν είναι παράδοξο το πλαίσιο, μέσα στο
οποίο καλείται να επιτελέσει το έργο αυτό ο διευθυντής του σχολείου. Πρόκειται για µια
θέση µε περιορισμένες αρμοδιότητες και ελάχιστα περιθώρια λήψης αποφάσεων. Σε
σχέση µε την κεντρική διοίκηση, ο διευθυντής είναι αποδέκτης εγκυκλίων και διαταγών,
οι οποίες ρυθμίζουν όλα τα κύρια θέματα του σχολείου, διδακτικά και λειτουργικά. Η
θέση του διευθυντή αποτελεί εκ προδιαγραφής έναν ισχνό µάλλον «κρίκο» στην
ιεραρχική διάταξη των επιπέδων διοίκησης, ανάμεσα στον προϊστάμενο διεύθυνσης και
στο σύλλογο διδασκόντων. Αν συνεκτιμήσει κανείς τη σχεδόν ανύπαρκτη αυτονομία της
σχολικής μονάδας σε σημαντικές ρυθμίσεις πλαισίου της εκπαιδευτικής διαδικασίας (που
αφορούν π.χ. τα αναλυτικά προγράμματα, τα σχολικά εγχειρίδια κ.λ.π.), διαπιστώνει
πόσο περιορισμένες δυνατότητες λήψης αποφάσεων έχει ο διευθυντής (Παπαναούµ,
1995).
Ο Διευθυντής
Ο διευθυντής κάθε σχολικής μονάδας - σε συνεργασία µε το σύλλογο διδασκόντων - έχει
την ευθύνη της υλοποίησης των εκπαιδευτικών στόχων, που καθορίζονται από την
πολιτεία και τις εκπαιδευτικές αρχές. Ο σύλλογος διδασκόντων αναβαθμίζεται και
αποτελεί συλλογικό όργανο για τη χάραξη κατευθύνσεων για την καλύτερη εφαρμογή
της εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής και την οργάνωση της σχολικής ζωής.
Η διοίκηση του σχολείου απαιτεί ο διευθυντής να διαθέτει γνώσεις μάνατζμεντ και
μια πολύπλευρη και συνεχή επιστημονική κατάρτιση σε θέματα όπως ο
προγραμματισμός, η οργάνωση, η συμβουλευτική υποστήριξη, η αξιολόγηση, η
παρακίνηση, η αποδοτικότητα, η αποτελεσματικότητα, η επίτευξη στόχων, η διοίκηση
και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού (Μάρδας & Βαλκάνος, 2002).
Ο διευθυντής έχει να επιλέξει μεταξύ της συμπεριφοράς προσανατολισμένης προς
το έργο και την «αποτελεσματικότητα» (εργοκεντρική) και της συμπεριφοράς
προσανατολισμένης προς τις σχέσεις (σχεσιοκεντρική). Αποδεικνύεται στην καθημερινή
πρακτική ότι πρέπει να συνδυάσει σε υψηλό βαθμό και τις δυο αυτές μορφές ώστε να
ασκήσει την καλύτερη μορφή ηγεσίας, την «ηγεσία ομάδας» κατά την οποία ο ηγέτης
συνεργάζεται µε τα µέλη του οργανισμού για το πώς θα μπορούσε να γίνει το έργο στη
σχολική μονάδα αποτελεσματικό και αποδοτικό (Κάντας, 1998). Όμως μέσα στο πλαίσιο
αυτό υπάρχουν περιθώρια ατομικών επιλογών, µε την έννοια ότι μπορεί να κάνει κανείς
τα ίδια πράγματα διαφορετικά, όπως και άλλα τα οποία δεν απαιτούνται ούτε
απαγορεύονται. Το αν θα αξιοποιηθούν επομένως αυτές οι δυνατότητες, εξαρτάται από
την ικανότητα του κάθε διευθυντή να διευρύνει το πεδίο δράσης του και να κάνει τις
σωστές επιλογές (Παπαναούμ, 1995).
Ο διευθυντής, λοιπόν, καλείται από τη μια να προωθήσει την επιτυχία τόσο
γενικών στόχων που καθορίζονται από την πολιτεία και τις εκπαιδευτικές αρχές, όσο και
ειδικών στόχων που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του διευθυντή, να τους καθορίσει,
λαμβάνοντας πάντα υπ’ όψη του τις απαιτήσεις και τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών και
τις ανάγκες των μαθητών, αξιοποιώντας τις ανθρώπινες και υλικές πηγές που διαθέτει για
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την εξασφάλιση της επιτυχία τους (Κωτσίκης, 1993: 55), κάτι που αποτελεί βασικό
χαρακτηριστικό του διευθυντή-ηγέτη (Σαΐτης, 1992: 312).
Το θετικό κλίμα επικοινωνίας δημιουργεί τη δραστηριοποίηση και αποτελεσματική
αξιοποίηση των διδασκόντων της εκπαιδευτικής μονάδας. Οι δάσκαλοι μέσα στο θετικό
κλίμα ενδιαφέρονται για τους μαθητές τους και γενικότερα για το έργο τους.
Ο διευθυντής της σχολικής μονάδος πρέπει να αφιερώνει πολύ χρόνο, να
διατυπώνει και να μεταδίδει αποτελεσματικά την αποστολή του σχολείου όχι μόνο στους
εκπαιδευτικούς και το διοικητικό προσωπικό αλλά στους γονείς, τους μαθητές και το
ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.
Ακόμα, η ύπαρξη αποτελεσματικής δράσης από την πλευρά του ηγέτη, η οποία
πηγάζει από την ικανότητά του να αντιλαμβάνεται ότι οι άνθρωποι υποκινούνται
διαφορετικά σε διαφορετικές περιπτώσεις και καταστάσεις, από την ικανότητά του να
εμπνέει και να εμψυχώνει τα μέλη της ομάδας και από τη δυνατότητά του να επιλύει τα
προβλήματα που προκύπτουν ώστε μέσα από όλα αυτά να επιτευχθούν οι επιδιωκόμενοι
στόχοι. Σύμφωνα με τον Σαΐτη (2005), βασικές προϋποθέσεις του όρου «ηγεσία» είναι
αφενός η ύπαρξη ηγέτη, ο οποίος θα κατέχει την καίρια θέση στην ιεραρχική κλίμακα
της οργάνωσης και ταυτόχρονα θα έχει την επίσημη και ουσιαστική εξουσία, αφετέρου η
ύπαρξη μελών ομάδας που θα υλοποιήσουν τους στόχους της ομάδας, ικανοποιώντας
παράλληλα και τις δικές τους ανάγκες (εδώ φαίνεται η στενή σχέση μεταξύ ηγεσίας και
υποκίνησης).
Τα νέα δεδομένα απαιτούν ένα σχολείο ευέλικτο και ανταγωνιστικό, όπου ο
διευθυντής-ηγέτης πρέπει να διαθέτει γνώσεις και ικανότητες ώστε να προωθεί τους
στόχους και τις αξίες του οργανισμού και να διαμορφώνει τις κατευθύνσεις (Κάντας,
1998). Η ηγεσία έχει να κάνει με το όραμα, τη δημιουργικότητα, την έμπνευση, την
πρόκληση και τη διαχείριση της αλλαγής.
Όσον αφορά στα χαρακτηριστικά του ηγέτη, έμφυτα ή επίκτητα, υπάρχει έντονη
ασυμφωνία ανάμεσα στους ειδικούς. Εάν θα έπρεπε να διαλέξουμε μερικά, αυτά θα
ήταν: η ικανότητα επικοινωνίας, η αυτοπεποίθηση, η αυτογνωσία, ο ενθουσιασμός, η
ικανότητα να βλέπει μακριά, η προσαρμοστικότητα, η δυνατότητα να μπαίνει στη θέση
του άλλου, η ψυχική αντοχή να συνεχίζει όταν οι άλλοι εγκαταλείπουν, η ικανότητα
δημιουργικής σκέψης, η αστείρευτη ροπή να μαθαίνει συνεχώς.
Ως ικανός ηγέτης ο διευθυντής πρέπει να ξεκινήσει µε την καλή χρήση του
προσωπικού που έχει στη διάθεσή του. Για να το πετύχει είναι απαραίτητο να γνωρίζει το
σύνολο των δυνατοτήτων, δηλαδή τις γνώσεις, ικανότητες και τη νοοτροπία που έχει ο
κάθε υφιστάμενός του χωριστά. Ο σωστός συνδυασμός και η χρήση των
χαρακτηριστικών αυτών, θα δώσει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να αντεπεξέλθει
στις απαιτήσεις της δουλειάς.
Η Συμβουλευτική
Η Συμβουλευτική βοηθά το άτομο να εξασφαλίσει αυτογνωσία και αυτοέλεγχο ώστε,
μέσω της δικής του βούλησης, να αξιοποιήσει τον εαυτό του με σύνεση, να
πρωταγωνιστεί στη ζωή του, να θέτει στόχους, να προγραμματίζει τις ενέργειές του, να
αποφασίζει για τον εαυτό του, να τον αποδέχεται και να αντισταθμίζει αποτελεσματικά
τυχόν αδυναμίες του και έτσι να οδηγηθεί στη μερική ή ολική αυτοπραγμάτωσή του.
Με τη Συμβουλευτική, ναι μεν ασχολούνται άτομα που έχουν αποκλειστικά αυτή
την ειδικότητα, είναι όμως δυνατόν να ασχοληθεί και κάποιος άτυπα και όχι
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συστηματικά, χωρίς να είναι αυτή η κύρια ειδικότητά του. Τα τελευταία χρόνια άλλωστε
εξ αιτίας της αύξησης, ή της συνειδητοποίησης των προβλημάτων των ανθρώπων,
παρουσιάστηκε μια κίνηση για ανάπτυξη των δεξιοτήτων Συμβουλευτικής από όλο και
περισσότερα άτομα (Κοσμίδου-Hardy & Γαλανουδάκη-Ράπτη, 1996).
Η Συμβουλευτική υποδηλώνει στήριξη στους ανθρώπους να βοηθήσουν τον εαυτό
τους να σκέφτεται πιο θετικά και για τους ίδιους και τις ικανότητές τους, αλλά και για τις
αντίξοες συνθήκες των προβλημάτων που καλούνται ν’ αντιμετωπίσουν. Τα προβλήματα
του ατόμου μπορούν να έχουν σχέση µε το κοινωνικό του περιβάλλον και ιδιαίτερα µε
τους «σημαντικούς άλλους», όπου τέτοιοι θεωρούνται οι γονείς, οι φίλοι, οι
εκπαιδευτικοί και όσοι είναι δυνατόν να ασκήσουν άμεση επίδραση στο άτομο
(Κοσµίδου-Hardy & Γαλανουδάκη-Ράπτη, 1996).
Διευθυντής & Συμβουλευτική
Αν κάποιος προσαρμόσει όλες τις διαφορετικές προσεγγίσεις της Συμβουλευτικής, στα
πλαίσια της καθημερινότητας ενός διευθυντή μιας σχολικής μονάδας οποιασδήποτε
βαθμίδας μπορεί να προσδιορίσει τα παρακάτω δεδομένα που ταιριάζουν και στις
δυσκολίες και διαπροσωπικές σχέσεις που αυτός αντιμετωπιζει:
 Πρώτον, η συμβουλευτική αναφέρεται σε μια σχέση, στην οποία ένα άτομο
προτίθεται να βοηθήσει ένα άλλο, είτε ατομικά, είτε μέσα σε μία ομάδα, να
διερευνήσει ένα πρόβλημα, μια εξελικτική διαδικασία, ή ένα γεγονός που θα
συνιστά μετάβαση.
 Δεύτερον, υπάρχουν κάποιες αναγνωρίσιμες δεξιότητες, που μπορούν να τον
διευκολύνουν σε αυτή τη καθημερινή τριβή με τόσους ανθρώπους (συναδέλφους,
μαθητές, γονείς, υπηρεσιακούς φορείς, τοπική κοινωνία κλπ). Αυτές οι δεξιότητες
περιλαμβάνουν το να είναι κάποιος καλός ακροατής, να συμπάσχει, να παρέχει
προκλήσεις και να διευκολύνει τη δράση. Σχετίζονται με την παροχή βοήθειας σε
κάποιον, ώστε να καταλάβει τόσο τα δικά του συναισθήματα, σκέψεις και
συμπεριφορές, όσο και των άλλων και να είναι σε θέση να δράσει, βάσει αυτής
της κατανόησης, με παραγωγικό τρόπο.
 Τρίτον, υπάρχει μια πεποίθηση ότι η αυτογνωσία είναι χρήσιμη και τα επίπεδα
κατάκτησής της (η εξέλιξή της) είναι μέρος της όλης διαδικασίας και
 Τέταρτον, πρόκειται για μια διαδικασία μάθησης, που συμπεριλαμβάνει τη
σκέψη, την συναίσθηση και τη δράση (McLaughlin, 1999).
Με τέτοια προσέγγιση, όπου ο ανθρώπινος παράγοντας είναι κυρίαρχος, είναι πράγματι
σημαντικό ο διευθυντής να έχει θεωρητικές γνώσεις και να τις αξιοποιεί, προκειμένου να
καθοδηγεί, να συντονίζει, να εποπτεύει και να ελέγχει τις δραστηριότητες των
υφισταμένων του, να τους εμπνέει και να τους υποκινεί και να συμβάλλει στη βελτίωση
της συνεργασίας, στην αποφυγή συγκρούσεων και στον χειρισμό των διαφορών που
προκύπτουν μέσα από την ανάπτυξη της αποτελεσματικής επικοινωνίας.
Σε μια σχολική μονάδα, ειδικότερα, οι διαπροσωπικές σχέσεις διευθυντή –
εκπαιδευτικών για παράδειγμα επηρεάζονται:
1) από εσωτερικούς παράγοντες, όπως είναι το σχολικό κλίμα, η σχολική
κουλτούρα, η οργάνωση του σχολείου και ο τρόπος που ασκείται η ηγεσία, η
ατομική συμπεριφορά και ο τρόπος επικοινωνίας που επιλέγει ο καθένας για να
επικοινωνήσει με τους άλλους (ανοιχτή, κλειστή επικοινωνία), το φύλο, η ηλικία,
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η εποικοδομητική επίλυση των συγκρούσεων, η μη λεκτική επικοινωνία που
αναπτύσσουν,
2) από εξωτερικούς παράγοντες που αναφέρονται στη γενικότερη εκπαιδευτική
πολιτική και το ισχύον εκπαιδευτικό σύστημα καθώς και στο ευρύτερο
κοινωνικοπολιτιστικό και οικονομικό περιβάλλον στο οποίο ανήκει η σχολική
μονάδα.
Η αποτελεσματικότητά του και οι ηγετικές του ικανότητες από την πλευρά των
διδασκόντων, των μαθητών και των γονέων δεν θα κριθούν κυρίως από τις επιστημονικές
γνώσεις του και την διοικητική του επάρκεια, όσο από τα προσωπικά του
χαρακτηριστικά και από τον τρόπο που διαμορφώνει και χειρίζεται προβλήματα, τα
οποία αναδύονται στην καθημερινή σχολική πρακτική και αφορούν στις διαπροσωπικές
σχέσεις και την αλληλεπίδραση σε γνωστικό, διδακτικό και επικοινωνιακό επίπεδο
μεταξύ όλων των εμπλεκομένων στην αγωγή των νέων (εκπαιδευτικών, γονέων,
μαθητών).
Πολλές φορές ο εκπαιδευτικός δεν απευθύνεται στον διευθυντή, τόσο γιατί έχει
βασικές απορίες για το εκπαιδευτικό υλικό ή για τη γραφειοκρατική του εργασία. Στην
περίπτωση αυτή ο διευθυντής θα πρέπει να αφουγκραστεί τα μηνύματα του κάθε
συναδέλφου ξεχωριστά και να μπορεί να διευθετήσει και διαχειριστεί τόσο τα δικά του
συναισθήματα όσο και αυτά των εκπαιδευτικών του Συλλόγου, νέους ή παλιούς.
Πολύ συχνά παρουσιάζονται εμπόδια και προβλήματα στην επικοινωνία. Κάποια
από αυτά μπορούν αν αναφερθούν χαρακτηριστικά:
 Οι διαφορετικές αντιλήψεις για το ίδιο θέμα. Οι αξίες και οι πεποιθήσεις μας μάς
οδηγούν πολλές φορές σε παρεξηγήσεις.
 Η μη προσεκτική ακρόαση όσων λέει ο άλλος.
 Η βιασύνη να κόψουμε τον άλλο πριν καλά-καλά ολοκληρώσει αυτό που έχει να
πει, η αίσθηση ότι είμαστε πολύ βιαστικοί και δεν προλαβαίνουμε.
 Η μη άμεση έκφραση των συναισθημάτων, με άλλα λόγια το να μην λέμε ευθέως
αυτό που νιώθουμε.
 Η υπερβολική ειρωνεία και ο σαρκασμός.
 Οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα.
Μερικά λάθη που γίνονται σε μια καθημερινή σχέση, όπως αυτές που αντιμετωπίζει ο
διευθυντής ενός σχολικού οργανισμού μπορεί να είναι:
 Η τάση να ελέγχουμε και να κατευθύνουμε, με το να αποφασίζουμε εμείς για το
τι θέμα θα συζητήσει ο άλλος. Για παράδειγμα, «θα μου επιτρέψεις να σου πω εγώ
τι θα συζητήσουμε σήμερα;»
 Η αξιολόγηση και η κριτική του άλλου, π.χ. «νομίζω ότι φέρεσαι εγωιστικά», «δεν
ήταν τόσο έξυπνο αυτό που είπες» κλπ.
 Το πατρονάρισμα, η ηθικολογία και η τάση να «διδάξουμε», π.χ. «θα ’πρεπε να
σέβεσαι τους ανώτερους σου» κλπ.
 Η τάση να καθησυχάζουμε τον άλλο είτε με χιούμορ είτε με αλλαγή θέματος,
πριν προλάβει να σε ειδοποιήσει ή και να θρηνήσει το μέγεθος μιας δυσάρεστης
εμπειρίας, π.χ. «Έτσι νιώθουμε όλοι», «θα γίνεις μια χαρά» κλπ.
 Το να μην αποδεχόμαστε τα συναισθήματα του άλλου. Το να του λέμε ότι τα
θετικά ή αρνητικά συναισθήματά του θα έπρεπε να είναι διαφορετικά από ό,τι
είναι, π.χ. «μην είσαι απογοητευμένος» κλπ.
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Η υποβολή πολλών ερωτήσεων συγχρόνως, π.χ. «τώρα πες μου λεπτομέρειες για
το πρόβλημά σου, πως σε βλέπουν οι φίλοι σου, πως αισθάνεσαι εσύ, τι κάνεις …»
κλπ.
 Υπερβολικές εξηγήσεις και ερμηνείες της συμπεριφοράς του άλλου, που μπορεί
να μην έχουν σχέση με την πραγματικότητα ή με το τι πιστεύει ο ίδιος, π.χ. «η
αποτυχία σου στο σχολείο οφείλεται στο ότι νιώθεις πως οι γονείς σου δε σε
αγαπούν» κλπ.
 Το να παίρνει κανείς ύφος επαγγελματικό, πχ «Ως διευθυντής σου, σού λέω ότι
έχεις πολλές αντιστάσεις» κλπ.
Τα λάθη που αναφέρθηκαν παραπάνω δείχνουν ότι ο διευθυντής ή και άλλο πρόσωπο
που βρίσκεται σε ανάλογη θέση δεν προσπαθεί να δει τα πράγματα σύμφωνα με τον
κόσμο αναφοράς του εκπαιδευτικού συναδέλφου. Δεν δέχεται τον εκπαιδευτικό ως
ξεχωριστό, μοναδικό άτομο.
Δεν είναι δυνατόν λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, να δημιουργήσει ένα κλίμα
ασφαλείας μέσα στο οποίο ο εκπαιδευτικός, αλλά και ο μαθητής και ο γονέας κατά
περίπτωση, να μπορέσει να αυτοεξερευνηθεί και να ανοιχτεί.
Οι μαθητές πρέπει να είναι πάντα στο κέντρο του ενδιαφέροντος του σχολείου. Ο
διευθυντής και οι διδάσκοντες πρέπει να αναπτύσσουν μαθητοκεντρική αντίληψη και
στάση. Το έργο της συμβουλευτικής στήριξης των μαθητών πρέπει να θεωρείται
καθήκον του σχολείου. Τα προβλήματα συμπεριφοράς και η παραβατικότητα δεν πρέπει
να αντιμετωπίζονται ως εγγενή προβλήματα των μαθητών αλλά να αναζητούνται οι
αιτίες τους και να τους παρέχεται συμβουλευτική στήριξη και βοήθεια (Μπρούζος,
1998). Η συμμετοχή των μαθητών στη σχολική ζωή είναι απαραίτητη. Η
δραστηριοποίηση των μαθητικών κοινοτήτων βοηθά τους μαθητές να αποκτήσουν
υπευθυνότητα και άμεση αντίληψη της σημασίας του δημοκρατικού διαλόγου στη
διαμόρφωση του συνειδητού και δημιουργικού πολίτη, να συμβάλλουν στην ομαλή και
γόνιμη λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ώστε να επιτευχθεί η συστηματική
μετάδοση της απαραίτητης και ουσιαστικής γνώσης και να διαμορφώσουν δική τους
αντίληψη για τη ζωή στα πλαίσια της σύνδεσης σχολείου - κοινωνίας, ώστε να έχουν οι
νέοι τα απαραίτητα εφόδια για την παραπέρα πορεία και εξέλιξή τους.
Η μεγάλη επιτυχία στη διαχείριση, όχι µόνο του μαθητικού αλλά ολόκληρου του
ανθρώπινου δυναμικού, έγκειται ακριβώς στο να νιώσουν τα παιδιά ότι θέλουν να
βρίσκονται στο σχολείο. Θα πρέπει λοιπόν να τους δημιουργήσουμε ένα ελκυστικό
περιβάλλον όχι µόνο από άποψη εξωτερικής εμφάνισης του χώρου όσο από άποψη
συμπεριφοράς και σχέσεων των ανθρώπων που ζουν μέσα σε αυτό (Αθανασούλα-Ρέππα
κ.ά, 1999).
Πέρα από τα τυπικά καθήκοντά του, ο καλός μάνατζερ πρέπει να καλλιεργεί
γόνιμες σχέσεις µε τους γονείς. Τα προβλήματα λύνονται ευκολότερα όταν οι δυο αυτές
πλευρές συνεργάζονται. Καλλιέργεια και ανάπτυξη θετικών και ειλικρινών σχέσεων µε
το σύλλογο γονέων και κηδεµόνων, µε σκοπό την υποβοήθησή τους για την επίτευξη
των στόχων (γενικών και ειδικών) της σχολικής εργασίας. Προς το σκοπό αυτό χρήσιμες
είναι οι τακτικές συγκεντρώσεις (ενημερωτικού χαρακτήρα και ανταλλαγής απόψεων), η
ίδρυση και λειτουργία Σχολής Γονέων και πάσης φύσεως εκδηλώσεις που συμβάλλουν
στην ενδυνάμωση του πνεύματος αλληλεγγύης και στήριξης του έργου από τους γονείς.
Μέσα σε ανοιχτό υποστηρικτικό κλίμα, οι γονείς αισθάνονται ότι γίνονται ευπρόσδεκτοι
στο σχολείο.
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Ο διευθυντής του σχολείου πρέπει να είναι όχι µόνο καλός μάνατζερ αλλά και
καλός παιδαγωγός και να υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι όροι ή χαρακτηριστικά του
συμβούλου που είναι απαραίτητα για να υπάρξει εποικοδομητική βοηθητική
διαπροσωπική σχέση στα πλαίσια της καθημερινότητας του σχολείου. Η ποιότητα της
ηγεσίας που ασκεί ο διευθυντής αποτελεί τον σηµαντικότερο παράγοντα επιτυχίας της
σχολικής µονάδας, όταν αυτός:
 Εμπνέει τη δέσμευση προς την αποστολή του σχολείου.
 Συντονίζει το έργο, αποδίδοντας διακριτούς ρόλους στους εκπαιδευτικούς.
 Συμμετέχει ενεργά στον προγραμματισμό της σχολικής μονάδας.
 Ξέρει να ακούει και να ανταποκρίνεται µε ενδιαφέρον στις απόψεις των
εκπαιδευτικών.
 Είναι συνεπής αγγελιοφόρος, υπό την έννοια ότι πληροφορεί τους πάντες σχετικά
µε νέες ιδέες και αποφάσεις.
 Αποστασιοποιείται και κρατά κριτική στάση στην τετριμμένη καθημερινότητα
και τις ρουτίνες.
 Νοιάζεται µε πάθος για το σχολείο του.
 Δίνει έμφαση στην ποιότητα της διδασκαλίας και της μάθησης.
 Δέχεται µε ενθουσιασμό τις καινοτομίες.
Στις σχέσεις του με τους μαθητές, τους γονείς και κυρίως με τους εκπαιδευτικούς, τους
συνεργάτες του, μερικά από αυτά τα χαρακτηριστικά είναι η ενσυναίσθητη κατανόηση, ο
σεβασμός, η άνευ όρων αποδοχή (ζεστασιά, η ειλικρίνεια, η γνησιότητα, η
αυτοαποκάλυψη, η ευκρίνεια). Χαρακτηριστικά που συμβάλλουν αναμφισβήτητα στη
διαμόρφωση του κατάλληλου συμβουλευτικού κλίματος συνεργασίας μεταξύ του
διευθυντή και του «σχολικού περιβάλλοντος» του. Μιλάμε για μια σχέση επικοινωνίας,
κατανόησης και εμπιστοσύνης που ο C. Rogers ονομάζει «ποιότητα παρουσίας» και
περιλαμβάνει σύνολο προτεινόμενων συμπεριφορών και αξιών που θα παρέχουν ψυχική
ασφάλεια και θα γίνονται αντιληπτές από τον συνάδελφο εκπαιδευτικό, τον μαθητή ή τον
γονέα.
Στο χώρο του σχολείου, βασικός σκοπός της συμβουλευτικής προσέγγισης είναι η
πρόληψη των προβλημάτων των μαθητών και η προαγωγή της ψυχικής υγείας τους. Σε
δευτερογενείς καταστάσεις, όπου το πρόβλημα αρχίζει να γίνεται αισθητό, µε αυτή τη
μορφή υποστήριξης προς τους εκπαιδευτικούς μπορούν να προσδιοριστούν και να
αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες προτού εξελιχτούν σε σοβαρά μελλοντικά προβλήματα.
Αλλά και σε περιπτώσεις που το πρόβλημα διαταράσσει τη σχολική μονάδα, η χρήση της
συμβουλευτικής μπορεί να μειώσει τις επιπτώσεις σοβαρών ψυχικών ή άλλων
προβλημάτων µε συμβουλευτική υποστήριξη προς τους γονείς ή άλλα µέλη της
κοινότητας. Στοιχεία που σίγουρα θα είναι απαραίτητα στον εκπαιδευτικό και βέβαια
στον διευθυντή ενός σχολείου και τα οποία προκύπτουν από την ανάπτυξη δεξιοτήτων
Συμβουλευτικής.
Άλλη μια σημαντική έννοια είναι η επικοινωνία, αφού η Συμβουλευτική είναι μια
μορφή επικοινωνίας, που χρησιμοποιεί τόσο τη λεκτική επικοινωνία όσο και τη μη. Η
διαπροσωπική επικοινωνία είναι μια βασική διεργασία που ενώνει τον διευθυντήΣύμβουλο με το εκπαιδευτικό, καθώς ο συνάδελφος έχει το δικό του χαρακτήρα, με τον
περιορισμένο χρόνο, τις βαριές οικογενειακές και κοινωνικές υποχρεώσεις και τις
ιδιαίτερες ανάγκες και χρειάζεται το δικό του τρόπο στήριξης στην καθημερινότητα του
σχολείου.
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Ο διευθυντής στο σύγχρονο σχολείο είναι ανάγκη πλέον να επικοινωνεί, να
σχετίζεται εύκολα, να καταλαβαίνει και να αντιμετωπίζει τα προβλήματα των γύρω του
έγκαιρα, εκπαιδευτικών, μαθητών κλπ. Να είναι δίκαιος, ευαίσθητος, να δημιουργεί
ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης, να είναι ειλικρινής, να βοηθά τους μαθητές να αποκτήσουν
εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, να έχει προσδοκίες απ’ αυτούς, να δημιουργεί κίνητρα, να
αναπτύσσει στάσεις και αξίες, να συνεργάζεται με γονείς, μαθητές, συναδέλφους, να
αποκτά συνεχώς νέες πληροφορίες, γνώσεις και ικανότητες.
Μια καλή πρακτική που εδώ και δεκαετίες εφαρμόζουν οι διευθυντές
επιχειρήσεων, μπορεί να δοκιμαστεί και στα σχολεία, είναι να φύγουν οι διευθυντές από
τα γραφεία τους και να «διοικήσουν περπατώντας». Μια προσέγγιση που στην διεθνή
βιβλιογραφία αποκαλείται «μαθησιακός περίπατος» (“learning walk” or “walk
through”)*. Απαιτείται αυτός ο περίπατος να μπει στο πρόγραμμα του διευθυντή. Θα
ήταν καλά, κάποιες μέρες όλες οι επισκέψεις να εστιάζονται σε κάτι πολύ συγκεκριμένο.
Είναι σημαντικό να νιώθουν οι εκπαιδευτικοί ότι οι επισκέψεις δεν τους «απειλούν»,
αλλά τους στηρίζουν στο έργο τους και στη βελτίωση της διδασκαλίας και μάθησης. Ο
διευθυντής να μην είναι «φυλακισμένος» μέσα στο γραφείο του. Να έχει επαφή με το
σχολείο του ...
Ο ρόλος του σχολικού κλίματος είναι καθοριστικός για την αποτελεσματική
λειτουργία της σχολικής μονάδας και βρίσκεται σε αλληλεξάρτηση με το είδος των
διαπροσωπικών σχέσεων που επικρατούν ανάμεσα στα μέλη της. Ο διευθυντής, έχοντας,
εκ θέσεως, την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου,
είναι και ο πλέον υπεύθυνος για τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών ανάπτυξης καλών
διαπροσωπικών σχέσεων.
Δημιουργείται έτσι ένα πλέγμα σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων που
δραστηριοποιούνται και σχετίζονται με τον εκπαιδευτικό οργανισμό, το οποίο μπορούν
να αξιοποιήσουν όποια στιγμή το χρειαστούν. Το πλέγμα αυτό πρέπει να στηρίζεται στην
αναγκαιότητα των άλλων και στην άξια της ομαδικής εργασίας. Ο διευθυντής ηγέτης
αναγνωρίζει έγκαιρα την ανάγκη για αλλαγές, έχει και δημιουργεί συμμάχους για να
επιτύχουν τις αλλαγές που όλοι επιθυμούν και αποτελεί ο ίδιος παράδειγμα προς μίμηση
για τους άλλους.
Συμπεράσματα-Επίλογος
Συνοψίζοντας, εκτιμούμε ότι το ηγετικό profile του διευθυντή, αναφορικά µε τους
δρώντες του εσωτερικού σχολικού περιβάλλοντος, αλλά και ευρύτερα θα λέγαμε, πρέπει
να διακρίνεται από τις ακόλουθες συνιστώσες: αντικειμενικότητα, φιλικότητα,
διακριτικότητα, σύνεση, προνοητικότητα, ευθυκρισία, ειλικρίνεια. Κάθε σχολική μονάδα
έχει ανάγκη να διοικείται µε δημιουργικότητα και φαντασία, μέσα σε ένα εργασιακό
περιβάλλον ηρεμίας, κατανόησης και συναντίληψης. Σε ένα κατάλληλα οργανωμένο
εκπαιδευτικό σύστημα, ο διευθυντής σχολείου παίζει το σοβαρότερο ρόλο στο χειρισμό
του ανθρώπινου παράγοντα. Αποτελεί το πρότυπο στο χώρο του σχολείου για διδακτικά,
παιδαγωγικά, επαγγελματικά, υπηρεσιακά και διαπροσωπικά ζητήματα. Είναι εμψυχωτής
των μαθητών, των γονέων και κυρίως των εκπαιδευτικών. Διευκολύνει την επικοινωνία
μεταξύ όλων των εμπλεκομένων στη λειτουργία της σχολικής μονάδας. Αυξάνει την
* Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοπροαχθέντων Διευθυντών Σχολείων
Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγική ηγεσία: Ο Διευθυντής και το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου.
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αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας και της μάθησης, επιδιώκοντας τη στενή
συνεργασία όλων όσων εμπλέκονται στη διαδικασία αυτή. Είναι σε θέση να
αντιμετωπίζει σωστά τα παιδαγωγικά θέματα και προβλήματα που προκύπτουν.
Η επιμόρφωση θα βοηθήσει τον Εκπαιδευτικό να αναπτύξει συμβουλευτικές
δεξιότητες που χρειάζονται για να δημιουργηθεί ένα ζεστό σχολικό κλίμα, μέσα στο
οποίο θα επικρατούν γνήσιες σχέσεις και ουσιαστική επικοινωνία και οι μαθητές θα
βρίσκουν τη συναισθηματική ασφάλεια που απαιτείται για να ερευνήσουν και να αυτοεξερευνηθούν, να εκφραστούν, να αναπτυχθούν και να μάθουν. Ακόμα η ενασχόλησή
του με τη Συμβουλευτική θα προωθήσει τη συναισθηματική του ανάπτυξη, θα τον
μάθει να δέχεται τα δικά του συναισθήματα και τα συναισθήματα των άλλων, να τα
κατανοεί και να αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα, τη δύναμη και την ιδιαίτερη σημασία και
επιρροή που έχουν στη ζωή μας. Θα εμβαθύνει και θα ασκηθεί στις ικανότητες και
δεξιότητες της συναισθηματικής νοημοσύνης. Με τις ασκήσεις επικοινωνίας, τις
συζητήσεις, την ενεργό ακρόαση, την αποδοχή του άλλου, τα παιχνίδια ρόλων, την
ανταλλαγή των εμπειριών, τους προβληματισμούς και γενικά την αλληλοεπίδραση της
ομάδας, θα βοηθηθεί να αναπτύξει τις επικοινωνιακές δεξιότητες και εκείνες τις στάσεις
και συμπεριφορές που προωθούν τις αρμονικές διαπροσωπικές σχέσεις στη ζωή αλλά
κυρίως στον επαγγελματικό χώρο και το χώρο του σχολείου όπου ζει και εργάζεται.
Κατά την επιμορφωτική αυτή διαδικασία προτείνεται να ακολουθηθεί η
βιωματική διαδικασία που προσφέρει τη μάθηση μέσα από τη βιωματική εμπλοκή των
Εκπαιδευτικών σε δραστηριότητες, ασκήσεις και παιχνίδια, δεχόμενοι την άποψη ότι η
κινητοποίηση του συναισθήματος αποτελεί σημαντικό παράγοντα μάθησης. Δεν καλούμε
τους Εκπαιδευτικούς να παρακολουθήσουν κάποιες επιμορφωτικές διαλέξεις, αλλά τους
προτείνουμε να συμμετάσχουν ενεργά με τη νόηση και το συναίσθημά τους σε μια
εμπειρία ομάδας ανάπτυξης.
Αν επίσης λάβουμε υπόψη, ότι η ευημερία ενός οργανισμού εξαρτάται σε μεγάλο
βαθμό από την ποιότητα των ηγετικών στελεχών του, η επιλογή των πλέον ικανών
ανθρώπων και η χρησιμοποίησή τους στις ανάλογες θέσεις αποτελεί τον ακρογωνιαίο
λίθο της διαδικασίας διοίκησης (Σαΐτης, 2000: 240). Η κρισιμότητα της θέσης αυτής
απαιτεί τη στελέχωση των σχολείων µε ανθρώπους ικανούς, που θα εξασφαλίζουν τις
κατάλληλες συνθήκες, ούτως ώστε οι εκπαιδευτικοί να αποδίδουν ικανοποιητικά στο
έργο τους και παράλληλα να προωθείται αποτελεσματικά η διαδικασία της μάθησης.
Συμπερασματικά σε ένα σχολικό οργανισμό, όπου ο ανθρώπινος παράγοντας είναι
κυρίαρχος, ο διευθυντής χρειάζεται να κατέχει θεωρητικές γνώσεις αλλά και πρακτικές
Συμβουλευτικής. Κατανοώντας τη θεωρία και εφαρμόζοντας την πράξη, η
αποτελεσματικότητα της συμβουλευτικής προσέγγισης στην διοίκηση καθορίζεται από
την ενσυναίσθηση και την ικανότητα να εστιαζόμαστε στα συναισθήματά μας και να τα
μοιραζόμαστε με τους άλλους, προκειμένου να καθοδηγεί, να συντονίζει, να εποπτεύει
και να ελέγχει τις δραστηριότητες των υφισταμένων του, αλλά κυρίως να τους εμπνέει
και να τους υποκινεί και να συμβάλλει στη βελτίωση της συνεργασίας, στην αποφυγή
συγκρούσεων και στον χειρισμό των διαφορών που προκύπτουν μέσα από την ανάπτυξη
της αποτελεσματικής επικοινωνίας, προσπαθώντας να βρει τη χρυσή τομή μεταξύ των
στόχων του σχολείου και των αναγκών των μελών του.
Ο ρόλος του γραφειοκράτη-διαχειριστή και διεκπεραιωτή διευθυντή έχει
χρεοκοπήσει και τη θέση του έρχεται να υποκαταστήσει ο ρόλος του διευθυντή που ως
ηγέτης θα μεταβάλει τη σχολική μονάδα από ένα γραφειοκρατικό οργανισμό σε χώρο
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δημιουργίας και πραγματικής μάθησης. Οι διευθυντές έχουν αρχίσει να αντιλαμβάνονται
την πολυπλοκότητα των ρόλων τους και τις διαφορετικές απαιτήσεις που αυτοί
δημιουργούν. Παρουσιάζονται «πρόθυμοι» για τη συμμετοχή τους σε κάθε είδους
επιμορφωτικά σεμινάρια, δίνοντας έτσι το έναυσμα για περαιτέρω ανάπτυξη και
εφαρμογή παρόμοιων μοντέλων και καλών πρακτικών και ζητούν την υλοποίηση
πρακτικής εξάσκησης της Συμβουλευτικής σε περισσότερες κατά το δυνατόν
πραγματικές προβληματικές καταστάσεις που αντιμετωπίζουν κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους, ώστε να αξιοποιήσουν τα «εργαλεία» που μπορούν να αποκτήσουν
στην σχολική καθημερινότητα και να τους βοηθήσει να κατανοήσουν πολλά στοιχεία του
εσωτερικού κόσμου των άλλων, να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους και πραγματικά να
καταλάβουν τις καταστάσεις και τα προβλήματα, ώστε να συνεργάζεται με όλα τα
εμπλεκόμενα άτομα (εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς, κ.ά.), να επηρεάζει τη
συμπεριφορά τους και να τα κατευθύνει προς την αποτελεσματική πραγματοποίηση των
στόχων του εκπαιδευτικού οργανισμού.
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Μαριεύη Μαστοράκη*
Ο ΛΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & Η ΟΠΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟ
ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ E’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Το άρθρο πραγματεύεται την έννοια της Οπτικής Εγγραματοσύνης που σχετίζεται άμεσα
με την Τέχνη και το Design. Αναφέρονται οι λόγοι που πρέπει να διδάσκεται η Οπτική
Εγγραματοσύνη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση με αναλυτική κατηγορία τον λαϊκό
πολιτισμό. Ο Οπτικός Πολιτισμός είναι μία πτυχή έκφρασης και του Λαϊκού Πολιτισμού.
Προτείνονται δύο σχέδια διδασκαλίας που συνδυάζουν την εκμάθηση της Οπτικής
Εγγραματοσύνης μέσω της Οπτικής Λαογραφίας. Αφορμές για αυτά τα μαθήματα θα
αποτελέσουν έργα Τέχνης και Design. Τα μαθήματα ολοκληρώνονται με δημιουργικές
ασκήσεις, όπου γίνεται και η εφαρμογή της θεωρίας.
Λέξεις-κλειδιά: Οπτικός
Εγγραματοσύνη.

Πολιτισμός,

Οπτική

Λαογραφία,

Εικαστικά,

Οπτική

FOLK CULTURE & VISUAL LITERACY ON ARTISTIC SUBJECT OF THE 5TH
GRADE ON PRIMARY SCHOOL
This article is challenging the concept of Visual Literacy that is related with Arts and
Design. There are mentioned the reasons that Visual Literacy has to be taught at primary
schools. Visual Culture is an aspect of expression of Folk Culture. Thus, two educational
designs are recommended, which combine the teaching of Visual Literacy through Visual
Folklore. Works of Art and Design will be given as food for thought to the pupils. The
classes will be completed with creative exercises, where the theory is applied.
Key words: Visual Culture, Visual Folklore, Arts, Visual Literacy.
Εισαγωγή
Η έννοια του εγγραμματισμού αποτελεί μία πολιτιστική πρακτική που πρεσβεύει τις
ιδεολογικές σχέσεις που διέπουν μία κοινωνία. Στις μέρες μας γίνεται λόγος για
πολλαπλούς εγγραματισμούς (Κακάμπουρα & Κασσαβέτη, 2018). Οι κοινωνίες πλέον
χρειάζονται ανθρώπους που να μπορούν να κατέχουν πολλαπλές δεξιότητες και
ικανότητες. Σήμερα, η Εγγραμματοσύνη στις Ευρωπαϊκές κοινωνίες θεωρείται
αυτονόητη. Ελάχιστοι είναι οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση. Το
ερώτημα είναι όμως αν οι απλώς εγγράμματοι άνθρωποι μπορούν να διεκπεραιώσουν
καθημερινές δραστηριότητες. Για παράδειγμα μπορούν να μεταχειριστούν ένα μηχάνημα
αυτόματης ανάληψης, εφόσον οι οδηγίες δίνονται και μέσω οπτικών συμβόλων; Σε
πολλούς δημόσιους χώρους υπάρχουν κανόνες, οι οποίοι εγγράφονται οπτικά, είναι όλοι
οι άνθρωποι ικανοί να ερμηνεύσουν το μήνυμα τους;
* Η Μ.Μ. είναι Ιστορικός Τέχνης, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, «ΚΟΡΑΗΣ» κατεύθυνση «Λαογραφικές
Σπουδές: Θεωρία και εφαρμογή του Λαϊκού Πολιτισμού», Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επικοινωνία: Νικ. Κα αντ άκη 79, Ζωγράφου 157 72, 2107277497,
marievimast@gmail.com
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Η ικανότητα ανάλυσης και αποκωδικοποίησης των Οπτικών μηνυμάτων
ονομάζεται Οπτική Εγγραματοσύνη. Η «ανάγνωση» των οπτικών μηνυμάτων είναι
χρήσιμη, όχι μόνο για την κάλυψη καθημερινών αναγκών αλλά και για την κατανόηση
εικαστικών έργων. Μέσω της εκμάθησης της Οπτικής Εγγραματοσύνης γίνεται
κατανοητή η δομή και η λειτουργία των εικόνων (Φακίδου, 2018: 16).
Οι νέες γενιές συνηθίζεται να αποκαλούνται Millenials / Generation Z ή Internet
Natives. Οι Millenials είναι οι άνθρωποι που γεννήθηκαν και μεγαλώνουν λίγο πριν την
ανακάλυψη της οικιακής διαδικτυακής σύνδεσης και της χρήσης του ηλεκτρονικού
υπολογιστή (Καρασαρίνης, 2017). H Generation Z αναφέρεται σε ανθρώπους που
γεννηθήκαν και μεγαλώνουν στις αρχές της χιλιετίας, όπου η πληροφορική αποτελεί
πλέον σχολικό μάθημα. Οι γενιές αυτές αναθρέφονται μέσα από μία πληθώρα εικόνων
και πληροφοριών. Από πολύ μικρή ηλικία τα παιδιά εξοικειώνονται με τα μέσα
επικοινωνίας και τα ψηφιακά μέσα. Η λειτουργική χρήση όμως των εικόνων απαιτεί
δεξιότητες που πρέπει να καλλιεργηθούν σταδιακά, όπως γίνεται και με την εκμάθηση
άλλων ικανοτήτων.
Ο Οπτικός Πολιτισμός είναι τα έργα, ανθρώπινα ή μη, που γίνονται αντιληπτά
μέσω της όρασης. Ένα από τα πρώτα είδη επικοινωνίας που ανέπτυξε ο άνθρωπος ήταν η
οπτική. Ακόμα και στις πρωτόγονες κοινωνίες, οι άνθρωποι μετέδιδαν μηνύματα μέσω
συμβόλων και εικόνων.
Λαός & Λαϊκός Πολιτισμός
Η λαογραφία είναι η επιστήμη που μελετάει λαϊκούς πολιτισμούς σε εθνικό επίπεδο
συνηθέστερα (Μερακλής, 2011: 13). Το περιεχόμενο της έννοιας λαός έχει μεταβληθεί
από τις αρχές της θεμελίωσης της επιστήμης. Σύμφωνα, με τον Thoms και τους πρώτους
ερευνητές της λαογραφίας τον 19ο αιώνα, η έννοια του λαού περιοριζόταν κυρίως στους
αγροτικούς πληθυσμούς. Ο Νικόλαος Πολίτης όμως στο διάγραμμα της λαογραφικής
ύλης, το 1909, περιλαμβάνει και θέματα που λαμβάνουν χώρα στο αστικό πεδίο και
πληθυσμιακές ομάδες που ζουν σε αυτό (εργάτες, περιθωριακοί). Ο Μερακλής στηρίζει
ότι η έννοια λαός περιλαμβάνει όλες τις κοινωνικές τάξεις, επομένως ο πολιτισμός όλων
των στρωμάτων αποτελεί αντικείμενο της λαογραφικής έρευνας. Η Γκασούκα (2006: 11)
προσθέτει ότι, οι φορείς του λαϊκού πολιτισμού παρουσιάζουν ένα συγκεκριμένο
συμπεριφεριακό μοτίβο σε σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής.
Τα λαογραφικά φαινόμενα έχουν δύο κυρίως χαρακτηριστικά, τη συλλογικότητα
αλλά και την μακροβιότητα. Τα πολιτιστικά φαινόμενα που ασκούνται και εκφράζουν
μία συλλογικότητα, μία ομάδα ανθρώπων που τους ενώνει τουλάχιστον ένα κοινό
χαρακτηριστικό (Dundes & Bronner, 2007). Η μακροβιότητα των φαινομένων είναι ένα
χαρακτηριστικό που συνήθως παρουσιάζει ερευνητικό ενδιαφέρον αλλά με τον όρο αυτό
δεν εννοείται η μακρά χρονική διάρκεια, κυρίως η περιοδικότητα. Ο ρυθμός με τον οποίο
οι πολιτιστικές συμπεριφορές εκδηλώνονται. Όλες οι εκφράσεις μίας συλλογικότητας
αποτελούν το λαϊκό πολιτισμό.
Οπτική Λαογραφία
Ο όρος Οπτική Λαογραφία συχνά σχετίζεται με την οπτικοακουστική καταγραφή των
φαινομένων του Λαϊκού Πολιτισμού. Η κύρια μέθοδος έρευνας στις Λαογραφικές
σπουδές είναι η επιτόπια. Δηλαδή, ο λαογράφος ή μία ομάδα λαογράφων επισκέπτεται
έναν τόπο για αρκετό καιρό και έρχεται σε επαφή με τους κατοίκους, καταγράφει τις
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καθημερινές συνήθειες, τα έθιμα, τις τελετές και τις τέχνες (Μερακλής, 2017). Το
ερευνητικό υλικό της Οπτικής Λαογραφίας αποτελούν αναμφισβήτητα τα λαογραφικά
ντοκιμαντέρ και αντίστοιχες φωτογραφίες. Επιπλέον όμως, υλικό μελέτης της Οπτικής
Λαογραφίας μπορεί να αποτελέσει και ένα έργο τέχνης ή της μαζικής κουλτούρας, χωρίς
να είναι επιστημονικά ακριβές. Υπάρχουν έργα τέχνης που αποτυπώνουν λαογραφικά
έθιμα, τα οποία δεν αποτέλεσαν τεκμήρια καταγραφής, ούτε δημιουργήθηκαν με αυτόν
τον σκοπό. Το γεγονός ότι αποτέλεσε ένα έθιμο θέμα ενός έργου τέχνης έχει σημασία
μελέτης. Επίσης, είτε το έθιμο αποτυπώνεται πιστά σε ένα έργο τέχνης είτε όχι, είναι
αντικείμενο έρευνας για τους λαογράφους.
Στις πρώτες λαογραφικές επιτόπιες έρευνες, η καταγραφή γίνονταν μόνο γραπτά,
αφού η τεχνολογία δεν ήταν τόσο εξελιγμένη και ο εξοπλισμός ήταν δύσχρηστος και δεν
μεταφέρονταν εύκολα. Από τη δεκαετία του 1960 έγινε δυνατή η ηχογράφηση με φορητή
συσκευή. Αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό βήμα για τις λαογραφικές έρευνες, αφού οι
μελετητές μπορούσαν να καταγράψουν τη μουσική, τα τραγούδια και τον προφορικό
λόγο στο «φυσικό» τους περιβάλλον.
Το 1964, την ίδια δεκαετία, ο Δημήτριος Λουκάτος καταδεικνύει τη σημασία της
φωτογραφικής αποτύπωσης της αστικής ζωής. Ο Δημήτριος Λουκάτος ήταν ο πρώτος
λαογράφος που πραγματοποίησε επιτόπιες έρευνες στην Αθήνα, στο άστυ. Η μελέτη των
λαογραφικών φαινομένων στα αστικά κέντρα ονομάζεται αστική λαογραφία (Μερακλής,
2017: 13). Ο Λουκάτος αναγνώρισε ότι τα φωτογραφικά στούντιο διαφυλάσσουν
σπουδαίο οπτικό αρχείο της σύγχρονης πολιτιστικής έκφρασης. Επίσης, ο Λουκάτος
διακρίνονταν για την διορατικότητα του. Τα θέματα που σχολιάζει στο βιβλίο του,
«Σύγχρονα Λαογραφικά» (1964), δεν είχαν απασχολήσει άλλον έλληνα λαογράφο. Στο
κεφάλαιο «Τουρισμός» σχολιάζει τα σουβενίρ της εποχής και την εθνική ταυτότητα που
προωθούν. Ο Λουκάτος ενδιαφέρθηκε για φαινομενικά ασήμαντα φαινόμενα ή
εκφράσεις. Ένα παράδειγμα είναι και η παρατήρηση και έρευνα που έκανε σε εκθέσεις
τροφίμων και ποτών, για να κατανοήσει πώς προβάλλεται η τοπική ταυτότητα μέσω των
συσκευασιών (Αλεξιάδης, 2012: 18-35). Η έρευνα αυτή ήταν πρωτοποριακή για την
εποχή της, καθώς αγγίζει και ένα τομέα του Design, το packaging, τον σχεδιασμό
συσκευασίας. Οπότε, ο Λουκάτος ασχολήθηκε με την Οπτική Λαογραφία με δύο
προσεγγίσεις. Χρησιμοποίησε στις μελέτες του οπτικό υλικό καταγραφής, για να
ερμηνεύσει και να τεκμηριώσει τις θέσεις του. Η δεύτερη προσέγγισή του αξιοποίησε
έργα του οπτικού πολιτισμού και τα κατέγραψε ως φαινόμενα της σύγχρονη λαϊκής
έκφρασης. Πλέον, τα έργα των εφαρμοσμένων και των οπτικών τεχνών είχαν
κοινωνιολογική αξία.
Ένας άλλος λαογράφος και διακεκριμένος ακαδημαϊκός, ο Γεώργιος Σπυριδάκης,
υποστήριξε ότι ο κινηματογράφος διαφυλάσσει τη συλλογική μνήμη. Επομένως, ο
κινηματογράφος δίδει εργαλεία που βοηθούν τους ανθρωπιστικούς επιστήμονες να
επιτελέσουν το έργο τους. Στο βιβλίο του Σπυριδάκη «Όδηγίαι προς συλλογήν
Λαογραφικής ύλης» (1963) φαίνεται η σημασία που δίνεται στην οπτική αποτύπωση του
εξεταζόμενου θέματος αλλά και των προσώπων που συμμετέχουν σε αυτό. Ο συνεργάτης
του Σπυριδάκη, ο κος Γεώργιος Αικατερινίδης, εφάρμοσε όλα όσα προαναφέρθηκαν. Ο
κος Αικατερινίδης, ως ερευνητής του Κέντρου Ελληνικής Λαογραφίας (ΚΕΕΛ),
κατέγραφε ηχητικά και φωτογραφικά όλες τις επιτόπιες έρευνές του. Σε μία εποχή όπου
η κινηματογράφηση και ιδιαίτερα στην ύπαιθρο ήταν εξαιρετικά δύσκολη και απαιτούσε
τεχνικές γνώσεις, ο κος Αικατερινίδης υπέβαλλε τον εαυτό του στη διαδικασία να
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παρακολουθήσει σχετικά σεμινάρια, ώστε σε κάθε έρευνα πεδίου να χειρίζεται την
κινηματογραφική κάμερα 16 χιλιοστών. Αυτή είναι μία έννοια της Οπτικής Λαογραφίας,
αναφέρεται σε έργα του οπτικού πολιτισμού που παράγονται, για να ενισχύσουν την
λαογραφική γνώση.
Πιο πρόσφατα, ο ομότιμος καθηγητής Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, επηρεασμένος από
τον καθήγητή του, τον Δημήτριο Λουκάτο, εκδίδει το βιβλίο του με τίτλο «Έντυπα Μέσα
Επικοινωνίας και Λαϊκός Πολιτισμός» (2011). Ο κος Αλεξιάδης αφιερώνει ένα κεφάλαιο
στις απεικονίσεις των λαϊκών επαγγελμάτων στα επιστολικά δελτιάρια (card postal),
όπου καταγράφει ποια από τα λαϊκά επαγγέλματα απεικονίζονται και ποια είναι τα πιο
δημοφιλή. Ο κος Αλεξιάδης θέτει το ερώτημα, αν οι φωτογραφικές αποτυπώσεις που
εξέταζε, εν προκειμένω, ήταν αντικειμενικές αναπαραστάσεις τις πραγματικότητας. Ο
φωτογράφος και οι καλλιτέχνες, γενικότερα, αντιμετωπίζουν τα εκφραστικά μέσα
σύμφωνα με υποκειμενικά κριτήρια, για να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς τους. Οι
ανθρωπιστικοί επιστήμονες όμως επίσης δεν λειτουργούν απόλυτα αντικειμενικά, καθώς
και εκείνοι έχουν ορισμένους στόχους να καλύψουν. Πιστή αναπαράσταση ή ακριβής
καταγραφή δεν μπορούν να γίνουν αντικειμενικά, πάντα οι συλλογείς ή οι καλλιτέχνες
θα εμπίπτουν σε υποκειμενικά κριτήρια.
Οι Κακάμπουρα και Κασσαβέτη στο βιβλίο τους «Οπτική Εθνογραφία και
Εκπαίδευση» (2018) εξετάζουν θεωρητικά και ιστορικά την έννοια της Οπτικής
Λαογραφίας και προτείνουν σχέδια διδασκαλίας, που έχουν ως αφετηρία εθνογραφικό
και λαογραφικό υλικό.
Παιδαγωγική Λαογραφία
Ο όρος εισήχθη από τον Ιωάννη Μαρκαντώνη και χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις
σχέσεις των παιδαγωγικών και της λαογραφίας. Τόσο η Φιλολογική Λαογραφία όσο και
η Κοινωνική εμπεριέχουν εκφάνσεις που έχουν ενδιαφέρον και από πλευράς αγωγής και
από πλευράς μετάδοσης. Για παράδειγμα, οι θρύλοι, οι μύθοι και τα παραμύθια που
ανήκουν στη Φιλολογική Λαογραφία μεταφέρουν με εύληπτο και απλό τρόπο αρχές
κοινωνικής συμπεριφοράς. Επίσης, η Νεοελληνική Λογοτεχνία είναι πλούσια από μοτίβα
και θέματα που πηγάζουν από τον λαϊκό πολιτισμό. Την διδασκαλία της λογοτεχνίας και
της λαογραφίας την έχει μελετήσει ο καθηγητής Μιχάλης Μερακλής (2001: 164-219). Η
Κοινωνική Λαογραφία μελετά τις καθημερινές πρακτικές, τελετουργίες, τα έθιμα, τις
τέχνες και την κοινωνική οργάνωση. Το συγκεκριμένο πεδίο προσφέρει πολλές αφορμές
για διδασκαλία σε διάφορα μαθήματα του σχολικού προγράμματος. Εφόσον τα θέματα
της Κοινωνικής Λαογραφίας επιβιώνουν και ανανεώνονται διαρκώς. Επί της ουσίας,
αναλύεται η πολιτισμική συμπεριφορά των μελών μίας ομάδας. Με τις μεθόδους
διδασκαλίας της Κοινωνικής Λαογραφίας έχουν ασχοληθεί οι Αρβανίτη και
Χρυσανθοπούλου (2012), οι οποίες εφάρμοσαν σε πανεπιστημιακό μάθημα σχέδια
διδασκαλίας της Κοινωνικής Λαογραφίας.
Επιπλέον, η Λαογραφία και τα θέματα του Λαϊκού Πολιτισμού προάγουν τη
διαπολιτισμική προσέγγιση. Η συγκριτική ανάλυση των λαϊκών φαινομένων μεταξύ δύο
ή περισσότερων λαών διευκολύνει την ισότιμη συμμετοχή των ημεδαπών όπως και των
αλλοδαπών μαθητών. Βασική προϋπόθεση είναι να τηρηθεί από τον εκπαιδευτικό η αρχή
του πολιτιστικού σχετικισμού. Οι τοπικοί και οι εθνικοί πολιτισμοί είναι όλοι ισότιμοι
και όλοι έχουν ενδιαφέροντα στοιχεία, κανένας πολιτισμός δεν είναι ανώτερος ή
κατώτερος από άλλους.
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Διδακτική Προσέγγιση
Οι θεωρίες μάθησης αλλάζουν από εποχή σε εποχή. Η μάθηση διαμορφώνεται με βάση
τις κοινωνικοοικονομικές τάσεις της εκάστοτε περιόδου. Η παιδαγωγική και η διδακτική
είναι επιστήμες που διαπλάθουν τον άνθρωπο, ώστε να είναι λειτουργικός στην κοινωνία
και να μπορεί να δρα σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες της.
Οι τρόποι μάθησης είναι ο Ορθολογισμός, ο Εμπειρισμός και ο Θρησκευτικός. Ο
ορθολογισμός αφορά τις γνώσεις που προκύπτουν γενικές αλήθειες. Η εμπειρική γνώση
είναι προϊόν διαρκούς παρατήρησης και πειραματισμού, μεθόδους που αξιοποιούν οι
θετικές αλλά και οι κοινωνικές επιστήμες. Ο θρησκευτικός τρόπος μάθησης βασίζεται
στη μελέτη εκκλησιαστικών κειμένων. Αυτά τα είδη ανήκουν στην κατηγορία της
στρατευμένης γνώσης και μπορούν να χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά. Η στρατευμένη
γνώση όμως οδηγεί τους μαθητευόμενους σε παθητικότητα, αφού οι γνώσεις
μεταδίδονται ως απόλυτες αλήθειες και δεν αμφισβητούνται. Εν μέρει, υπάρχουν κάποιες
γνώσεις που είναι απόλυτες, ειδικά όσες πηγάζουν από τον φυσικό κόσμο, αλλά σε άλλα
είδη γνώσεων αυτό δεν ισχύει.
Αντίθετα, η συσχετισμένη γνώση παροτρύνει τον εκπαιδευτικό να διατηρεί μία πιο
μετριοπαθή στάση. Οι γνώσεις πλέον δεν θεωρούνται απόλυτες αλλά σχετικές. Η
μεταμοντέρνα διδασκαλία θεωρείται η πιο επίκαιρη, αφού επιτρέπει και στους μαθητές
να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία παραγωγής γνώσης. Ο δάσκαλος υποδεικνύει
στους μαθητές τη μέθοδο για να αποκτούν γνώσεις. Αμφότεροι εκπαιδευτικός και
εκπαιδευόμενοι καθίστανται πομποί και δέκτες γνώσης, μέσω του διαλόγου. Ο διάλογος
και η δημιουργική αντιπαράθεση επιτρέπει στα νεαρά άτομα να κατανοήσουν τις
διαφορετικές όψεις ενός θέματος και να αποκτήσουν έναν πιο ευρύ τρόπο σκέψης.
Συνεπώς, αφήνεται χρόνος στους μαθητές να αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους.
Επιπλέον, οι μαθητές μπορούν πλέον να μεταφέρουν στοιχεία του πολιτισμού τους (peer
culture) και της μαζικής κουλτούρας στην τάξη και να γίνουν αντικείμενο διδασκαλίας.
Μάθηση μέσω του σχεδιασμού
Οι γνωστικές διαδικασίες της νέας παιδαγωγικής συνοψίζονται σε τέσσερις, οι οποίες
περιέχουν και υποκατηγορίες. Η πρώτη είναι η βιωματική μάθηση και διακρίνεται σε
γνωστή και νέα. Η γνωστή μάθηση παροτρύνει τους μαθητές να ερμηνεύσουν το οικείο,
δηλαδή να αναλύσουν ένα φαινόμενο που ήδη το γνωρίζουν και να το καταθέσουν στην
τάξη ως θέμα διδασκαλίας. Η νέα μάθηση είναι η παρατήρηση ενός νέου φαινομένου,
άγνωστου στους μαθητές. Η δεύτερη κατηγορία είναι η εννοιολόγηση, όπου εξηγούνται
οι βασικές έννοιες και δίνονται ορισμοί. Αυτή η διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί
συνδυαστικά με τη χρήση του θεωρητικού πλαισίου, ώστε να κατανοήσουν οι
εκπαιδευόμενοι πώς σχηματίστηκαν οι ορισμοί. Η τρίτη διαδικασία είναι η ανάλυση, η
οποία γίνεται πρώτα λειτουργικά και στη συνέχεια κριτικά. Λειτουργική ανάλυση είναι η
διαδικασία με την οποία ο μαθητευόμενος προσπαθεί να διακρίνει τη λογική αλληλουχία
των πληροφοριών. Ενώ κατά την κριτική ανάλυση, οι μαθητές αξιολογούν τις απόψεις
που διατύπωσαν. Η τέταρτη διαδικασία είναι εφαρμογή της γνώσης με κατάλληλο τρόπο
αλλά και δημιουργικά. Η εφαρμογή με κατάλληλο τρόπο είναι η πρακτική άσκηση της
γνώσης σε καθημερινές συνθήκες. Η δημιουργική εφαρμογή είναι η διαχείριση της
γνώσης με καινοτόμο τρόπο, με σκοπό να επιλυθεί ένα πρόβλημα (Αρβανίτη &
Χρυσανθοπούλου, 2012: 39-43).
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Διδακτική του Μαθήματος των Εικαστικών
Το μάθημα των Εικαστικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση διδάσκει βασικές αρχές της
εικαστικής πρακτικής και της θεωρίας της τέχνης. Το πρόγραμμα σπουδών της Ε΄
δημοτικού είναι αρκετά ενημερωμένο και περιλαμβάνει πολλούς θεματικούς άξονες, οι
οποίοι προσφέρουν πολύπλευρη εκπαίδευση στα θέματα των Εικαστικών τεχνών.
Παρόλο που το πρόγραμμα σπουδών περιέχει και άξονες των εφαρμοσμένων τεχνών,
δηλαδή των τομέων του Design, συνήθως δεν διδάσκονται παρά εφαρμόζονται
ορισμένοι, χωρίς όμως οι μαθητές να έχουν διδαχθεί τη βασική θεωρία τους.
Το μάθημα των Εικαστικών είναι αρμόδιο για την αισθητική αγωγή των νεαρών
ατόμων. Μέσω της παρουσίασης και της συζήτησης έργων του οπτικού πολιτισμού, οι
μαθητές εξοικειώνονται με τις μορφές των τεχνών και μπορούν και διαμορφώνουν
απόψεις με βάση τα αισθητικά τους κριτήρια (Φακίδου, 2018: 16). Βέβαια, η θεωρητική
κατάρτιση ωφελεί και την πρακτική εφαρμογή, αφού η απόδοση των μαθητών θα
βελτιωθεί. Επιπλέον, το μάθημα των εικαστικών μπορεί να συμπεριλάβει και τη
διδασκαλία της Οπτική Εγγραματοσύνης. Στο συγκεκριμένο μάθημα, το κύριο
αντικείμενο διδασκαλίας είναι η εικόνα. Οι εικόνες στο μάθημα αναλύονται τόσο κριτικά
όσο και δομικά. Κριτικά αναλύονται όταν οι μαθητές πρέπει να σχολιάσουν μία εικόνα
και να στηρίξουν την άποψή τους. Δομικά αναλύονται οι εικόνες που δημιουργούν οι
ίδιοι οι μαθητές.
Σχέδιο Διδασκαλίας 1

Λύτρας Ν. (1872). Κάλαντα. Λάδι σε Καμβά.
Το πρώτο σχέδιο διδασκαλίας έχει ως κεντρικό θέμα του τα κάλαντα. Τα κάλαντα θα
παρουσιαστούν ως θέμα πίνακα ζωγραφικής αλλά και ως έθιμο. Αφορμή θα αποτελέσει ο
πίνακας του Λύτρα, τα «Κάλαντα». Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί καλή ευκαιρία, για
να διεξαχθεί η συζήτηση μεταξύ τέχνης, λαογραφίας και ηθογραφίας.
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Το μάθημα θα έχει διάρκεια δύο διδακτικές ώρες, γιατί είναι αρκετή η ύλη και η
δημιουργική δραστηριότητα χρειάζεται αρκετό χρόνο. Ο εξοπλισμός που θα χρειαστεί
είναι ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, προβολέας και ηχεία.
Στη συνέχεια, τα παιδιά θα παρουσιάσουν οπτικό υλικό που τους είχε πει ο/η
εκπαιδευτικός. Το οπτικό υλικό των παιδιών μπορεί να είναι φωτογραφίες ή βίντεο που
να απαθανατίζουν σκηνές από κάλαντα, είτε με τους ίδιους τους μαθητές, είτε είναι
αποσπάσματα από ταινίες, από τις ειδήσεις κ.ά. Έτσι, οι μαθητές με τον/την εκπαιδευτικό
θα συζητήσουν το υλικό και θα το συγκρίνουν με τον πίνακα που αναφέρθηκε. Επιπλέον,
ο/η εκπαιδευτικός θα εξηγήσει το έθιμο των καλάντων πώς ξεκίνησε, ποιος είναι ο
στόχος τους και ποια άλλα είδη υπάρχουν.
Το ίδιο θέμα θα συνεχιστεί και στο επόμενο μάθημα. Η δεύτερη διδακτική ώρα θα
ξεκινήσει με μία σύντομη αναφορά για όσα ειπώθηκαν στο προηγούμενο μάθημα, με τη
συμμετοχή των μαθητών. Όταν οι μαθητές ξανά θυμηθούν όσα είχαν μάθει για τα
κάλαντα, τότε ο/η εκπαιδευτικός θα χωρίσει τα παιδιά σε πολλές μικρές ομάδες, με
σκοπό κάθε ομάδα να φτιάξει ένα είδος μικρών μουσικών οργάνων (π.χ., τυμπανάκια,
κουδουνάκια κ.ά.).
Η εναλλαγή ατομικών και ομαδικών εργασιών ωφελούν τους μαθητές γιατί
μαθαίνουν την έννοια της συνεργασίας. Μέσω της συνεργασίας, τα παιδιά μαθαίνουν την
έννοια της ευθύνης, γιατί αν δεν προσπαθήσουν να διεκπεραιώσουν μία εργασία, θα
ζημιωθεί όλη η ομάδα. Επίσης, με τις ομαδικές εργασίες οι μαθητές δένονται
περισσότερο μεταξύ τους, εφόσον έτσι μαθαίνουν να εμπιστεύονται τους άλλους. Συν
τοις άλλοις, τα παιδιά εκφράζονται συλλογικά, δηλαδή εκφράζουν μέσω της δημιουργίας
τις κοινές τους ανησυχίες. Οι ομαδικές, καλλιτεχνικές εργασίες παράγουν έργα
συσχετισμένης ή ενοποιημένης τέχνης και αυτό υποστηρίχθηκε ιδιαίτερα από τον
φιλόσοφο Dewey (Chapman, 1993: 215-216).
Σχέδιο Διδασκαλίας 2
Το δεύτερο σχέδιο διδασκαλίας αφορά τη Γραφιστική και τα λαϊκά επαγγέλματα. Η
Γραφιστική είναι ένας από τους κλάδους του Design, που έχει πολλές εφαρμογές, αφού
επιμελείται οπτικά καθημερινές ανάγκες.
Το μάθημα έχει διάρκεια μίας διδακτικής ώρας και ο εξοπλισμός που χρειάζεται
είναι ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής και ένας προβολέας. Από το προηγούμενο μάθημα
ο/η εκπαιδευτικός θα ζητήσει από τους μαθητές να φέρουν στη τάξη οπτικό υλικό από
καταστήματα που υπάρχουν στη γειτονιά τους (π.χ., αρτοποιεία, κρεοπωλεία,
κομμωτήρια) ή επαγγελματικές κάρτες που χρησιμοποιούν κάποιοι επαγγελματίες (π.χ.,
οδηγοί ταξί, υδραυλικοί κ.ά.).
Αφορμή για το μάθημα θα αποτελέσει η τσάντα του δημιουργικού γραφείου
WEDESIGN, που είναι εμπνευσμένη από την ψαρόκολλα. Η συγκεκριμένη τσάντα
δείχνει τη σχέση του design και της ταυτότητας των λαϊκών επαγγελμάτων. Οπότε
δίνεται η δυνατότητα στον/ην εκπαιδευτικό να κάνει λόγο για την έννοια της
εταιρικής/επαγγελματικής ταυτότητας των λαϊκών επαγγελμάτων, τόσο των σύγχρονων
όσο και των παλαιότερων. Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός θα συζητήσει με τους μαθητές
την έννοια του σχεδιασμού της εταιρικής ταυτότητας και πού χρησιμεύει. Οι μαθητές θα
κληθούν να παρουσιάσουν το οπτικό υλικό που έχουν συλλέξει και θα εξηγήσουν τους
λόγους που το επέλεξαν.
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WEDESIGN 2015. Τσάντα Ιχθυοπωλείο. Πηγή: benakimuseum.gr
Μετά το πέρας της διδασκαλίας της θεωρίας, τα παιδιά θα δημιουργήσουν μία δική τους
επιγραφή, επαγγελματική κάρτα, συσκευασία ή και λογότυπο για ένα λαϊκό επάγγελμα
που τους αρέσει. Οι γραφιστικές εφαρμογές των παιδιών θα γίνουν με απλά,
παραδοσιακά μέσα, όπως ζωγραφική ή κολάζ. Σήμερα, αν και οι επαγγελματίες
γραφίστες χρησιμοποιούν ψηφιακά μέσα σχεδίασης, η εκπαίδευσή τους ξεκινάει από τις
παλαιότερες τεχνικές. Επιπλέον, γίνεται αντιληπτό ότι στο σχολείο δεν μπορεί να γίνει
χρήση των επαγγελματικών ηλεκτρονικών προγραμμάτων, γιατί είναι πολύ κοστοβόρα,
καθώς επίσης και δύσκολα ως προς τη χρήση τους από τόσο νεαρές ηλικίες.
Το συγκεκριμένο σχέδιο έχει σκοπό να φέρει σε επαφή τους μαθητές με τα
δημιουργικά επαγγέλματα, κυρίως με το επάγγελμα του γραφίστα. Τα δημιουργικά
επαγγέλματα μπορούν να δώσουν επαγγελματικές διεξόδους σε παιδιά που έχουν κλίσεις
και ενδιαφέροντα για τον Οπτικό Πολιτισμό και μπορούν μελλοντικά να βιοποριστούν
από αυτά.
Ένα άλλο όφελος αυτού του σχεδίου μάθησης είναι το γεγονός ότι οι μαθητές
παρακινούνται να παρατηρήσουν το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζουν. Μέσω της
παρατήρησης γεννιούνται απορίες που σε συνδυασμό με τις σχολικές παραδόσεις
αναπτύσσουν την κριτική τους ικανότητα.
Συμπέρασμα
Ο Οπτικός Πολιτισμός αποτελεί σπουδαίο μέρος του ανθρώπινου πολιτισμού. Στη
Σύγχρονη ζωή είναι αναγκαία η κριτική ανάλυση των εικόνων, για τη διευκόλυνση της
καθημερινής ζωής που κατακλύζεται από εικόνες αλλά και για την ευρύτερη πνευματική
καλλιέργεια ενός ατόμου. Οι σύγχρονες εκπαιδευτικές θεωρίες εξυπηρετούν, ούτως ώστε
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να δημιουργηθούν αποτελεσματικά σχέδια διδασκαλίας των πολλαπλών εγγραματισμών.
Πέρα όμως από τις θεωρίες της παιδαγωγικής επιστήμης, για να γίνει κατανοητή η έννοια
της Οπτικής Εγγραματοσύνης χρειάζονται και απτά παραδείγματα. Η Οπτική Λαογραφία
είναι μία ανεξάντλητη πηγή μελέτης περιπτώσεων. Η Οπτική πλευρά του λαϊκού
πολιτισμού είναι τόσο διαχρονική, όσο και συγχρονική, κάτι που βοηθά τους μαθητές να
βρίσκουν συνεχώς θέματα άσκησης κριτικής.
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Νίκος Μποζίνης
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ
Το 1ο Γυμνάσιο Ζεφυρίου αποτελεί μια παραδειγματική περίπτωση όπου πρέπει να
εξασφαλισθεί η εκπαιδευτική ισότητα, καθώς ο μαθητικός του πληθυσμός συνίσταται
από παιδιά λαϊκών οικογενειών και ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών Ρομά. Για να
αντιμετωπίσουν την πρόκληση αυτή οι εκπαιδευτικοί δίνουν προτεραιότητα στην ψυχική
αποδοχή των παιδιών, το καλό κλίμα, τα όρια και τη συμπερίληψη όλων των μαθητών.
Πολύτιμους συνεργάτες σε αυτή την προσπάθεια αποτελούν οι υπεύθυνοι των
υποστηρικτικών δομών και των σχολικών δραστηριοτήτων, γιατί συμβάλλουν
ουσιαστικά στο καλό κλίμα του σχολείου αλλά και στην κινητοποίηση των παιδιών, την
ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, τη δημιουργία μαθησιακής κοινότητας και την
υιοθέτηση ενός στόχου. Η συνολική προσπάθεια του σχολείου αποτιμάται θετικά,
ωστόσο θα πρέπει να εφαρμοσθεί πιο συστηματικά και πιο συνειδητά η
διαφοροποιημένη διδασκαλία, ώστε να επιτευχθεί η ισότητα στην πράξη.
Λέξεις-κλειδιά: ισότητα, εκπαίδευση παιδιών Ρομά, συμβουλευτική, πολιτισμικές
δραστηριότητες, διαφοροποιημένη διδασκαλία.
SCHOOL ACTIVITIES AND SCHOOL EQUALITY
The educational effort of the teachers of the 1st Junior High School of Zefyri is an
exemplary attempt to achieve educational equality practically. Due to the need to address
working class students as well as the local Roma kids, the teachers prioritize the creation
of a caring community, based on positive relations, school law and effective academic
support. This effort is significantly improved by counseling and cultural activities which
ease the everyday school life through mobilization initiatives aiming at project oriented
learning, social and emotional learning, and the creation of a true community. However,
although these tools are indispensable to the educational praxis of a school confronting so
many challenges, they are not yet fully integrated as methods of differentiated teaching.
Keywords: equality, Roma kids’ education, counseling, cultural activities, differentiated
teaching.
Εισαγωγή
Η ισότιμη πρόσβαση στη γνώση και η ένταξη όλων των παιδιών στην εκπαίδευση είναι
καταξιωμένες και παγιωμένες αρχές τόσο πολιτικά όσο και κοινωνικά και νομικά (Βαφέα
& Χουντουμάδη, 2017). Η πραγμάτωσή της ωστόσο αποτελεί μια μόνιμη επιδίωξη και
μια πρόκληση λόγω ποικίλων δυσκολιών που υπάρχουν με κυρίαρχη την ύπαρξη στα
σχολεία μαθητών από λαϊκά ή υποβαθμισμένα ή στερημένα περιβάλλοντα, μαθητών
 Ο Ν.Μ. είναι Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου κλ. ΠΕ02-Φιλολόγων στο 3 ΠΕ.ΚΕ.Σ Αττικής.
ο
Επικοινωνία: 3 ΠΕ.ΚΕ.Σ Αττικής, Ατταλείας 2 & Ιεράς Οδού, 12241 Αιγάλεω, 2105752000,
nikosmpozinis@yahoo.gr
ο
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μεταναστών, προσφύγων ή άλλων μειονοτικών, διακριτών και ευάλωτων ομάδων. Οι
μαθητές αυτοί προέρχονται από οικογένειες με λίγη ή ελάχιστη μόρφωση, με πολλές
βιοτικές δυσκολίες και σε πολλές περιπτώσεις από περιβάλλοντα ξένα ή απομακρυσμένα
από αυτό στο οποίο ζει η πλειονότητα των μαθητών. Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα
μεγάλο εμπόδιο που τα καθυστερεί στην εκπαιδευτική τους πρόοδο (Meirieu, 2019) ή αν
το διατυπώσουμε από την άλλη πλευρά, απαιτεί αυξημένη και ειδική εκπαιδευτική
προσπάθεια για να γεφυρωθεί. (Meirieu, 2019).
Στην πρόκληση αυτή οι εκπαιδευτικοί ανταποκρίνονται συνήθως θετικά, αν και δεν
είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι και στη διαδρομή ανακαλύπτουν μεθόδους και
συμμάχους. Έναν τέτοιο σύμμαχο, από τους πιο σημαντικούς, αντιπροσώπευαν μέχρι
τώρα οι δομές των Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων και των Κέντρων Συμβουλευτικής
και Προσανατολισμού και τα Τμήματα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων, Αγωγής Υγείας
και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που λειτουργούσαν στα πλαίσια των Διευθύνσεων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι οποίες πρόσφατα αντικαταστάθηκαν από άλλες
υποστηρικτικές δομές με στόχο να συστηματοποιηθούν και να ισχυροποιηθούν ακόμη
περισσότερο οι υπηρεσίες τους, όπως αυτό αποτυπώνεται στο ν. 4547/2018.
Η ισότητα στην πράξη
Παραδειγματική περίπτωση τόσο των δυσκολιών όσο και των προσπαθειών που
προαναφέρθηκαν αποτελεί το 1ο Γυμνάσιο Ζεφυρίου, το οποίο βρίσκεται στη Δημοτική
Κοινότητα Ζεφυρίου του Δήμου Φυλής. Η Δημοτική Κοινότητα αυτή αριθμεί στο
σύνολό της περίπου 10.000 κατοίκους από τους οποίους το 30% είναι Ρομά που
κατοικούν συγκεντρωμένοι σε δύο γειτονιές στο βόρειο μέρος της περιοχής. Καθώς
λοιπόν το σχολείο είναι κτισμένο πολύ κοντά στις γειτονιές αυτές υποδέχεται έναν
μεγάλο αριθμό παιδιών Ρομά (περίπου 50%-60% στην Α΄ τάξη και 30%-35% στη Β΄ και
τη Γ΄) αλλά και ένα μεγάλο αριθμό παιδιών από λαϊκές και κατά το πλείστον αδύναμες
οικονομικά οικογένειες. Η σύνθεση αυτή του μαθητικού πληθυσμού δημιουργεί πολλών
ειδών δυσκολίες που απαιτούν ειδική διαχείριση τόσο στο κοινωνικό όσο και στο
πολιτισμικό και στο αυτοδιοικητικό επίπεδο. Κυρίως όμως απαιτεί ειδική διαχείριση στο
εκπαιδευτικό επίπεδο ώστε να αντιμετωπισθούν οι ασυμμετρίες και οι ανισοκατανομές
και να επιτευχθεί η εκπαιδευτική ισότητα στην πράξη.
Στον αγώνα αυτό πρώτιστο μέλημα αποτελεί η υποδοχή και κυρίως η αποδοχή των
παιδιών Ρομά. Η αποδοχή βέβαια είναι ένα γενικό ψυχολογικό (Mauco, 1997· Winnicott,
2018) και εκπαιδευτικό ζητούμενο (Henderson & Milstein, 2008). Είναι όμως ιδιαίτερα
κρίσιμη και για τους μαθητές Ρομά, γιατί, όπως έχουμε διαπιστώσει συλλογικά οι
εκπαιδευτικοί που έχουμε υπηρετήσει πολλά χρόνια σε αυτό το σχολείο και όπως έχω
αντιληφθεί και προσωπικά ως διευθυντής για διάστημα μεγαλύτερο της δεκαετίας, ένα
κυρίαρχο αρνητικό συναίσθημα που έχουν μέσα τους είναι αυτό το της απόρριψης, η
οποία υποπτεύονται ότι παραμονεύει παντού. Αυτό τους κάνει ιδιαίτερα επιφυλακτικούς,
εύθικτους και ορισμένες φορές επιθετικούς και η στάση τους αυτή ενέχει τον κίνδυνο της
ενεργοποίησης ενός φαύλου κύκλου όπου η αρνητική συμπεριφορά να προκαλεί μια
αρνητική αντίδραση και αυτό να επαναλαμβάνεται συνέχεια. Ο κίνδυνος αυτός αφορά
τόσο τη σχέση τους με τους καθηγητές όσο και με τους συμμαθητές, οι οποίοι από τη μία
μεριά είναι εξοικειωμένοι με την παρουσία των Ρομά στην περιοχή από την άλλη όμως
κουβαλούν και τα στερεότυπα της απόρριψης και του διαχωρισμού ακριβώς για τον ίδιο
λόγο. Ευτυχώς η ψύχραιμη και ουσιαστική αποδοχή των παιδιών Ρομά από τους
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εκπαιδευτικούς επηρεάζει, καθησυχάζει και καθοδηγεί και τους μαθητές και τελικά το
συναίσθημα που επικρατεί είναι αυτό της αποδοχής και της κατανόησης, παρά τις
εντάσεις, τις αμφιβολίες και ορισμένες φορές και τις προστριβές.
Το συναίσθημα αυτό της αποδοχής δεν θα μπορούσε να ευδοκιμήσει αν το
γενικότερο κλίμα των σχέσεων στο σχολείο δεν ήταν καλό. Αν δεν στηρίζονταν δηλαδή
στην εμπιστοσύνη, τη συνεργασία, την αμοιβαία εκτίμηση και την ενσυναίσθηση τόσο
ανάμεσα στους καθηγητές όσο και ανάμεσα στους καθηγητές και τους μαθητές. Οι
σχέσεις ανάμεσα στους ίδιους τους μαθητές είναι γενικά πιο δύσκολο να ελεγχθούν και
να προσδιορισθούν, ειδικά σε εποχή πολλών και συγκεχυμένων προτύπων (Μποζίνης,
2008) και σε μια λαϊκή περιοχή όπου πολλοί γονείς αναγκάζονται για βιοποριστικούς
λόγους να απουσιάζουν από το σπίτι με αποτέλεσμα να δημιουργούνται κενά τόσο στην
ψυχική ανθεκτικότητα (Henderson & Milstein, 2008) όσο και στις κοινωνικές δεξιότητες
των παιδιών τους. Επιπλέον υπάρχει στην περιοχή και έντονη η επιρροή μιας κουλτούρας
βίας, η οποία όπως είναι ευνόητο, επιτείνει τις εντάσεις στις σχέσεις μεταξύ των
μαθητών. Παρ’ όλα αυτά το γενικότερο καλό κλίμα της σχολικής μονάδας καταπραΰνει
τα συναισθήματα, διευκολύνει τη λύση των προβλημάτων και υποθάλπει την ψυχική
αποδοχή όχι μόνο προς τους μαθητές Ρομά, όπως προαναφέρθηκε, αλλά και ανάμεσα σε
όλους τους μαθητές. Η κατανόηση δηλαδή και το καλό κλίμα που σε όλα τα σχολεία
είναι θετικό ή απαραίτητο για την καλύτερη λειτουργία τους (Henderson & Milstein,
2008) εδώ είναι επιτακτικό χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι δεν είναι πηγαίο και
ειλικρινές.
Από την άλλη μεριά, η κατανόηση για τις ανάγκες, τα συναισθήματα και τις
αγωνίες των μαθητών ευνοεί και την αυθόρμητη εκδήλωσή τους, κάτι που ορισμένες
φορές υπερβαίνει τα όρια και δημιουργεί δυσκολίες τόσο στις σχέσεις μεταξύ των
μαθητών όσο και στην τήρηση των κανόνων του σχολείου. Το πρόβλημα είναι ακόμη
μεγαλύτερο στην περίπτωση των παιδιών Ρομά, διότι προέρχονται από ένα πολιτισμικό
και κοινωνικό περιβάλλον που διατηρεί μικρό έως ελάχιστο σεβασμό σε νόμους και
διατάξεις και έχει και μια ροπή προς την αυτοδικία. Αυτό δημιουργεί πολλές φορές μια
ένταση και μια διαπραγμάτευση των ορίων σε επιμέρους ζητήματα. Είναι σαφές όμως ότι
η όποια στάση κατανόησης δεν μπορεί να καταλύει και να εμποδίζει το νόμο του
σχολείου. Για να εμπεδωθεί και να λειτουργήσει καλύτερα ο νόμος αυτός, οι
εκπαιδευτικοί εξηγούν συχνά την αναγκαιότητα και την αξία των κανόνων που
περιλαμβάνει στους μαθητές, καθιστούν σαφές τι περιμένουν από αυτούς, επιμένουν
στην εφαρμογή του και λαμβάνουν υπόψη τους και τη γνώμη των παιδιών με
αποτέλεσμα να γίνεται αποδεκτός, να αποτελεί οδηγό για τη διευθέτηση και τη λύση
προβλημάτων και να διέπει τη ζωή του σχολείου, παρά τις αυξημένες προκλήσεις και
δυσκολίες.
Το κεντρικότερο σημείο της καλής λειτουργίας ενός σχολείου ωστόσο, την αρχή
και το τέλος των προσπαθειών του, αποτελεί το μάθημα που γίνεται μέσα στην τάξη για
όλους τους μαθητές (Osher et al., 2012). Ούτε και εδώ τα πράγματα είναι εύκολα. Ένα
μεγάλο μέρος των μαθητών ανήκουν στην κατηγορία εκείνη που η βιβλιογραφία
(Bourdieu, 1996) και οι στατιστικές του ΟΟΣΑ (Meirieu, 2019) επισημαίνουν ότι
κοινωνικοί και πολιτισμικοί λόγοι τους αναγκάζουν να καθυστερούν εκπαιδευτικά και
ότι χρειάζονται ειδική υποστήριξη ενώ από την άλλη μεριά θα πρέπει να ενταχθούν στη
μαθησιακή διαδικασία και οι μαθητές Ρομά. Οι τελευταίοι αυτοί έχουν ακόμη
μεγαλύτερες, και ορισμένοι πολύ μεγάλες, μαθησιακές ελλείψεις, οι οποίες δημιουργούν
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τάξεις δύο επιπέδων τα οποία απέχουν πολύ μεταξύ τους. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η
κατανόηση, η προσοχή και το αυξημένο ενδιαφέρον των συναδέλφων δεν αρκεί για να
συμπεριλάβουν αρκετά από τα παιδιά αυτά στη μαθησιακή διαδικασία ούτε για να
διατηρήσουν έναν ικανοποιητικό ρυθμό στην τάξη που θα βρίσκεται σε επαφή και με το
αναλυτικό πρόγραμμα και θα ωφελούνται όλα τα παιδιά.
Εκ των πραγμάτων λοιπόν οι εκπαιδευτικοί οδηγούνται στην ανάγκη μιας
διαφοροποιημένης διδασκαλίας, η οποία θα απαιτεί κοινές δραστηριότητες αλλά και θα
προβλέπει και εξατομικευμένες εργασίες (Σπανός & Μιχάλης, 2012· Wragg, 2003), θα
αξιοποιεί την ομαδικότητα, τη βιωματική μάθηση και τη δημιουργία μιας μαθησιακής
κοινότητας (Κουκουνάρας Λιάγκης, 2015) που θα συμπεριλαμβάνει όλα τα παιδιά. Προς
αυτή την κατεύθυνση εργάζονται όλοι οι συνάδελφοι. Ωστόσο το ασφυκτικό πλαίσιο της
ύλης που πρέπει να διδαχθεί και της διοικητικής νομοθεσίας, η έλλειψη ειδικής
κατάρτισης των συναδέλφων και η κούραση και ο κόπος που απαιτεί μια τέτοια
προσπάθεια αντιπροσωπεύουν δυσκολίες που σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι εύκολο να
ξεπεραστούν.
Επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις μαθητών Ρομά οι ελλείψεις είναι τόσο μεγάλες
που είναι αδύνατον να αντιμετωπισθούν μέσα στην τάξη και υπάρχει η ανάγκη επιπλέον
ενισχυτικής υποστήριξης. Για το σκοπό αυτό το σχολείο συμμετέχει στο Πρόγραμμα
Εκπαίδευσης παιδιών Ρομά ή εναλλακτικά έχει αξιοποιήσει την Υ.Α. Φ10/20/Γ1/7-9-99
που προέβλεπε τη δημιουργία Τάξεων Υποδοχής ΙΙ στα πλαίσια των Ζωνών
Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας και η οποία έχει τώρα αντικατασταθεί από το ν.
3879/2010 και την Εγκύκλιο 135904/Γ4/14-08-2018. Οι Τάξεις Υποδοχής δίνουν την
δυνατότητα πιο ευέλικτων μορφών ομαδοποίησης των μαθητών. Τους δίνει δηλαδή τη
ευκαιρία να παρακολουθούν παράλληλα ενισχυτικά τμήματα στη Ν.Ε. Γλώσσα και τα
Μαθηματικά, για 5 συνήθως ώρες εβδομαδιαίως όταν πρόκειται για Τάξεις Υποδοχής ΙΙ
και 15 ώρες για Τάξεις Υποδοχής Ι, και στη συνέχεια να επιστρέφουν και να εντάσσονται
στο κανονικό τους τμήμα.
Οι εναλλακτικές αυτές δυνατότητες υποστηρίζουν μαθησιακά και ηθικά τα παιδιά
Ρομά, αν και όχι τόσο όσο είναι απαραίτητο, άλλοτε γιατί η λειτουργία και η στελέχωση
των τμημάτων αυτών αργεί και γενικά δεν είναι συστηματική, άλλοτε γιατί η κατάρτιση
και η εκπαίδευση των καθηγητών δεν είναι η κατάλληλη, ειδικά όταν πρόκειται για
Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ, και άλλοτε γιατί η απόσταση που πρέπει να διανυθεί είναι
μεγάλη και δύσκολα καλύπτεται.
Παρά τις αντίξοες συνθήκες και τις δυσκολίες όμως, το αποτέλεσμα των σύνθετων
προσπαθειών που περιγράψαμε ως εδώ είναι ότι τα παιδιά Ρομά εντάσσονται σε μεγάλο
ποσοστό στη σχολική ζωή, συνυπάρχουν με τα άλλα παιδιά, ανταποκρίνονται στη
μαθησιακή διαδικασία, είναι ευχαριστημένα και έχουν εμπιστοσύνη στο σχολείο. Αλλά
και τα άλλα παιδιά αποκομίζουν αυτά που έχουν ανάγκη και τόσο τα ίδια όσο και οι
γονείς τους είναι ευχαριστημένοι από το σχολείο. Συνολικά, δηλαδή, ο απολογισμός είναι
θετικός απαιτεί όμως συνεχή προσπάθεια, επιμονή, αφοσίωση και τις κατάλληλες
μεθόδους και πρακτικές.
Η συμβολή των Δομών Υποστήριξης και των Τμημάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων
Στο πλαίσιο που προαναφέρθηκε, ιδιαίτερα σημαντική για την υιοθέτηση θετικών
προσεγγίσεων και καλών πρακτικών και την ανανέωση των μεθόδων και της
εκπαιδευτικής σχέσης με τους μαθητές αποδείχθηκε και η συνεργασία με τον
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Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων, το Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού και τo
Τμήμα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής
Αττικής.
Σε ό,τι αφορά στη συνεργασία με τον Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων, ο υπεύθυνος
του σταθμού κλήθηκε επανειλημμένα για να συμβουλεύσει το σχολείο στη διαχείριση
μικρών ή μεγαλύτερων κρίσεων που αντιπροσώπευαν συνήθως οι δυσκολίες που
αντιμετώπιζαν μαθητές ή μαθήτριες με επίμονη και με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
παρεκκλίνουσα συμπεριφορά ή η απομάκρυνση μαθητή από το σχολικό περιβάλλον,
ειδικά όταν οι γονείς ήταν δύσκολο να δεχθούν την αναγκαιότητα της ποινής. Σε όλες τις
περιπτώσεις εκτίμησε με ευαισθησία, γνώση και ακρίβεια τις καταστάσεις και συνέδραμε
στη διαχείρισή τους με όσο το δυνατόν λιγότερη ένταση και αμφιβολίες από τη μεριά του
σχολείου και όσο το δυνατόν καλύτερες λύσεις για τους μαθητές.
Ο υπεύθυνος για την Συμβουλευτική σχετικά με τον Σχολικό Επαγγελματικό
Προσανατολισμό εγκαινίαζε κάθε χρονιά μια συστηματική συνεργασία με τους μαθητές
της Γ΄ τάξης, η οποία περιελάμβανε σταθμισμένα τεστ, ατομικές συνεντεύξεις και την
αμέριστη προσοχή του. Mέσα από αυτή τη διαδικασία, αυτή μείωσε το άγχος τους,
ενεργοποίησε την αυτογνωσία τους, τους ενημέρωσε για τις δυνατότητες τους και
κατηύθυνε με υπευθυνότητα τις επιλογές τους, συζητώντας τόσο με τους ίδιους όσο και
με τους γονείς τους.
Η συνεργασία με την υπεύθυνη Πολιτιστικών Δράσεων έγινε μέσα από
προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα, τα τελευταία πέντε χρόνια
υλοποιήθηκαν προγράμματα για τη γλώσσα του κινηματογράφου, την ιστορία του
κινηματογράφου, τη φιλαναγνωσία, το χορό, το θέατρο και την έκδοση σχολικής
εφημερίδας. Όλα αυτά τα προγράμματα προσέλκυσαν το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή
των μαθητών, ενίσχυσαν την ομαδικότητα, τη συνεργασία, την πρωτοβουλία και την
αυτοεκτίμησή τους, τους εξοικείωσαν με θεμελιώδεις τομείς του πολιτισμού και τους
γέμισαν με ενθουσιασμό και ικανοποίηση.
Με τον τρόπο αυτό συνέβαλαν σημαντικά στον αγώνα του σχολείου για ένα
παιδαγωγικό περιβάλλον που περιλαμβάνει όλα τα παιδιά, διότι τον ενίσχυσε στα πιο
καίρια σημεία.
Το πρώτο από αυτά τα σημεία είναι η κινητοποίηση των μαθητών. Η δημιουργία
δηλαδή ενδιαφέροντος και κινήτρων για μάθηση ακόμη και για μαθητές που το
πολιτισμικό κεφάλαιο των οικογενειών τους και γενικότερα του κοινωνικού και
οικονομικού περιβάλλοντος από το οποίο προέρχονται τους εμποδίζει να κατανοήσουν
την ανάγκη της μόρφωσης και της εκπαίδευσης τόσο για να ανταποκριθούν στις
απαιτήσεις ενός επαγγέλματος αλλά και για να αναπτυχθούν ως προσωπικότητες και να
συμμετέχουν ισότιμα και με αξιοπρέπεια στην κοινωνική, πολιτική και πολιτισμική ζωή
(Meirieu, 2014).
Το δεύτερο σημείο είναι η δημιουργία μιας μαθησιακής κοινότητας μέσα στην
οποία όχι μόνο ο καθένας βρίσκει το ρόλο του αλλά και ο ένας ενισχύει τον άλλο τόσο
συναισθηματικά όσο και γνωστικά και μέσα από αυτή τη διαδικασία ενεργοποιούνται
δυνάμεις θετικές και δημιουργικές που δεν θα μπορούσε να αναδείξει και να
ελευθερώσει ο καθηγητής από μόνος του (Κουκουνάρας Λιάγκης, 2015).
Το τρίτο είναι ότι μέσα από τον στόχο που θέτουν μαθαίνουν (Meirieu, 2007) και
το τέταρτο ότι αποκτούν δεξιότητες τόσο ατομικές όσο και κοινωνικές και αναπτύσσουν
την ψυχική τους ανθεκτικότητα. Ακόμη δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε τη σημασία που
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έχει η συμμετοχή, τόσο στη συλλογική προσπάθεια όσο και στις αποφάσεις (Henderson
& Milstein, 2008), αλλά και η ικανοποίηση και η χαρά που αντλούν οι μαθητές από τα
πράγματα που μαθαίνουν και κάνουν αλλά και από το αποτέλεσμά τους (Meirieu, 2019).
Ιδιαίτερα σημαντικό τέλος είναι ότι χαρά και ικανοποίηση αντλούν και οι
καθηγητές, τόσο γιατί ενεργοποιούνται και αναπτύσσονται και τα δικά τους
ενδιαφέροντα και οι ικανότητες αλλά και γιατί βλέπουν τις προσπάθειές τους να
ευοδώνονται (Φρυδάκη, 2015).
Συμπεράσματα
Η συνολική αποτίμηση τόσο της προσπάθειας του σχολείου όσο και της συνεργασίας του
με τις Δομές Υποστήριξης και τα Τμήματα Σχολικών Δραστηριοτήτων είναι οπωσδήποτε
θετική. Το μεγάλο ζητούμενο ωστόσο είναι οι στόχοι και οι πρακτικές που
επιτυγχάνονται στις σχολικές δραστηριότητες να ενοφθαλμίσουν και να αναβαθμίσουν
την καθημερινή διδακτική πράξη, διότι, όπως ήδη επισημάναμε, αυτός είναι ο
πραγματικός σκοπός και το τελικό κριτήριο. Στο πεδίο αυτό, υπάρχουν ακόμη
διαστήματα που δεν έχουν διανυθεί και στόχοι που δεν έχουν επιτευχθεί και η συνειδητή
υιοθέτηση, η συνεπής εφαρμογή και η πλήρης κατάκτηση στην τάξη των παιδαγωγικών
μεθόδων και αρχών που αποβλέπουν στη συμπερίληψη και την ισότητα παραμένει ένα
ζητούμενο.
Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα οι έννοιες του προφίλ, του
ενδιαφέροντος και της ετοιμότητας του μαθητή (Tomlinson, 2015), των
πολυγραμματισμών (Κουτσογιάννης, 2017), της ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων
(Χατζηχρήστου, 2011· Kusché & Greenberg, 2012) αλλά και η αξιοποίηση της
Δημιουργικής Γραφής (Νικολαΐδου, 2014) ως μίας συμβατής και άμεσα εφαρμόσιμης
στο υπάρχον σύστημα δημιουργικής μεθόδου, τουλάχιστον στα φιλολογικά μαθήματα.
Αν κινηθούμε προς την κατεύθυνση αυτή, έχουμε την ελπίδα να προσεγγίσουμε
την πραγματική ισότητα και να δικαιώσουμε το ρόλο μας, καθώς, όπως υπογραμμίζει ο
Philippe Meirieu (2019), παιδαγωγός δεν είναι αυτός που απλώς υποστηρίζει τις ιδέες
του αλλά και τις εφαρμόζει.
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Λεμονιά Μπούτσκου
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ:
ΕΜΠΟΔΙΑ, ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Στις χώρες και τις κοινωνίες που χαρακτηρίστηκαν από πολυπολιτισμικότητα και ανάγκη
για συνύπαρξη ατόμων που προέρχονται από πολλά και διαφορετικά πολιτισμικά
περιβάλλοντα ήδη εδώ και πολλά χρόνια παρουσιάστηκε η ανάγκη για αναπροσαρμογή
των εκπαιδευτικών συστημάτων έτσι ώστε να ευνοούν την εκπαίδευση των ατόμων που
προέρχονται από αυτά τα περιβάλλοντα. Σε κάθε περίπτωση, η ύπαρξη ατόμων από
διαφορετικά εθνικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα σε μία χώρα αποτελεί μία
πραγματικότητα που γίνεται όλο και περισσότερο αισθητή στη διάρκεια του 21ου αιώνα,
ακόμη και στις περιπτώσεις χωρών που παραδοσιακά χαρακτηρίζονταν από μεγαλύτερη
ομοιογένεια.
Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει τις έννοιες της διαπολιτισμικής
επάρκειας και ετοιμότητας των εκπαιδευτικών, όπως εμφανίζονται στα πλαίσια του
διαπολιτισμικού μοντέλου, τα εμπόδια που συναντούν, τις υφιστάμενες πρακτικές και τα
καινοτόμα προγράμματα. Αρχικά παρουσιάζονται συνοπτικά τα στοιχεία που
χαρακτηρίζουν το διαπολιτισμικό μοντέλο. Έπειτα, γίνεται αναφορά στις έννοιες της
διαπολιτισμικής επάρκειας και της διαπολιτισμικής ετοιμότητας, δίνονται οι σχετικοί
ορισμοί και παρουσιάζονται τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον κάθε όρο ξεχωριστά.
Στη συνέχεια, γίνεται η παρουσίαση των εμποδίων που συναντά η διαπολιτισμική
επάρκεια και ετοιμότητα, οι πρακτικές που οδηγούν σε αυτές, καθώς και τα καινοτόμα
προγράμματα που σχετίζονται με την ανάπτυξή τους.
Λέξεις-κλειδιά: Διαπολιτισμική εκπαίδευση, πρακτικές και καινοτομίες διαπολιτισμικών
προγραμμάτων.
INTERCULTURAL ADEQUACY AND READINESS OF EDUCATION:
OBSTACLES, EXISTING PRACTICES AND INNOVATIVE PROGRAMMES
In countries and societies characterised by multiculturalism and the need for coexistence
of people from many different cultural backgrounds, the need for adaptation of
educational systems has been presented for many years, in order to promote the education
of individuals coming from these environments. In any case, the existence of people from
different national and cultural backgrounds in one country is a reality that is becoming
increasingly noticeable during the 21st century, even in the case of countries traditionally
characterised by greater homogeneity.
The purpose of this paper is to present the concepts of intercultural competence and
readiness of teachers, as they appear in the context of intercultural model, the obstacles
they encounter, existing practices and innovative programmes. Initially, the elements that
characterize the intercultural model are presented briefly. Then, reference is made to the
 Η Λ.Μ. είναι μαθηματικός, υποδιευθύντρια στο 10ο Γυμνάσιο Αμυνταίου. Επικοινωνία:
lemonmp3@gmail.com
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concepts of intercultural competence and intercultural readiness, the relevant definitions
are given and the elements that characterize each term are presented. Next, the barriers to
intercultural competence and readiness, the practices that lead to them, and the innovative
programmes related to their development are presented.
Key words: intercultural education, practices and innovations of intercultural
programmes.
Eισαγωγή - Η διαπολιτισμική εκπαίδευση στον 21ο αιώνα
Η διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι μία φιλοσοφία, η οποία ταιριάζει με τα
χαρακτηριστικά των κοινωνιών του 21ου αιώνα, όπου ο άνθρωπος καλείται να ζήσει υπό
συνθήκες που πριν από ορισμένα χρόνια δεν θα μπορούσε κατά πάσα πιθανότητα ούτε να
φανταστεί. Οι συνθήκες έχουν διαφοροποιηθεί σε μεγάλο βαθμό ως απόρροια της
σημαντικής ανάπτυξης της τεχνολογίας και των επιστημών. Επιπλέον, οικονομικοί ή και
ανθρωπιστικοί λόγοι έχουν καθοριστικό ρόλο σε ό,τι αφορά την τάση για μαζικές
μετακινήσεις πληθυσμών από ορισμένες χώρες προς άλλες. Οι πρόσφυγες ή μετανάστες,
ανάλογα με την ιδιαίτερη κατάσταση του καθενός, είναι άνθρωποι που επέλεξαν να
φύγουν από τις εμπόλεμες ζώνες ή από χώρες που αντιμετωπίζουν σημαντικά κοινωνικά
και οικονομικά προβλήματα και αναζητούν μία καλύτερη τύχη εκεί που πιστεύουν ότι θα
βρουν καλύτερες συνθήκες. Εξαιτίας αυτού του φαινομένου, οι σύγχρονες κοινωνίες
χαρακτηρίζονται από την πολιτισμική ετερότητα (Παλαιολόγου & Ευαγγέλου, 2011). Σε
αυτό το πλαίσιο της πολυπολιτισμικότητας, θεωρείται κρίσιμη η αναδιαμόρφωση της
εκπαιδευτικής πολιτικής των κρατών (Χατζησωτηρίου, 2011).
Εξαιτίας αυτής της εξέλιξης, ο δημογραφικός και ο πολιτισμικός χάρτης των
χωρών σταδιακά διαφοροποιείται, γι’ αυτό καθίσταται αναγκαία η προσαρμογή συνολικά
της κοινωνίας, αλλά και των εκπαιδευτικών συστημάτων ειδικότερα, έτσι ώστε να
εξυπηρετούνται οι ανάγκες της σύγχρονης εποχής (Γαργαλιάνος, 2007). Γι’ αυτό το
σκοπό αναπτύχθηκαν διαφορετικά μοντέλα εκπαίδευσης, στη βάση του ιδεολογικού
πλαισίου της κάθε χώρας ξεχωριστά. Κάθε μοντέλο περιλαμβάνει διαφορετικές
πρακτικές, στοχοθεσία και μεθόδους διδασκαλίας. Τα μοντέλα που κατά καιρούς
αναπτύχθηκαν και υιοθετήθηκαν ήταν: α) το αφομοιωτικό, β) το μοντέλο της
ενσωμάτωσης, γ) το πολυπολιτισμικό, δ) το αντιρατσιστικό και ε) το διαπολιτισμικό
μοντέλο (Γκόβαρης, 2004). Το τελευταίο αποτελεί και τη βάση της παρούσας εργασίας.
Μία από τις φιλοσοφίες που αναπτύχθηκαν με στόχο να εξυπηρετήσουν τις
ανάγκες των πολυπολιτισμικών κοινωνιών είναι και αυτή της διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης. Πρόκειται, όπως αναφέρει ο Νικολάου (2010· 2011) για έναν από τους
τρόπους με τους οποίους είναι δυνατή η διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας.
Λανθασμένα πολλές φορές συγχέεται με την αφομοίωση ή τον πολιτισμικό σχετικισμό,
αν και αυτό δεν είναι ορθό. Το μοντέλο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης σχετίζεται με
τις έννοιες της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ισότιμης συμμετοχής όλων στα κοινά
(Παπαγεωργίου, 2011). Αν και η διαπολιτισμική εκπαίδευση έχει συσχετιστεί με την
ύπαρξη μαθητών με διαφορετικό εθνικό υπόβαθρο, στην πραγματικότητα επεκτείνεται
και πολύ περισσότερο, συνολικά σε κάθε μαθητή που είναι σε κάτι διαφορετικός. Όπως
εύστοχα επισημαίνεται από στη μελέτη των Itkonen et al. (2015) ακόμη και στο σύνολο
μαθητών της ίδιας εθνότητας υπάρχουν διαφορές σε ό,τι αφορά τον τρόπο επικοινωνίας
και μάθησης.
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Διαπολιτισμική επάρκεια και διαπολιτισμική ετοιμότητα των εκπαιδευτικών
Η εφαρμογή των αρχών και των πρακτικών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι,
λοιπόν, ιδιαίτερα σημαντική για τις σύγχρονες κοινωνίες. Τα εκπαιδευτικά συστήματα σε
αυτό το πλαίσιο καλούνται να αλλάξουν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό τον
προσανατολισμό τους, έτσι ώστε αυτός να συνάδει με τη διαπολιτισμική φιλοσοφία. Η
καθημερινή διδακτική πράξη προσανατολίζεται όλο και περισσότερο στην αξιοποίηση
της διαπολιτισμικής διάστασης, καθώς και στην υιοθέτηση καινοτομιών και
μεταρρυθμίσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι εξαιρετικά
σημαντικός, αφού αυτοί είναι που καλούνται να αναλάβουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην
προσπάθεια για μετασχηματισμό και αναπροσαρμογή των μεθόδων και των επιδιώξεων
του εκπαιδευτικού συστήματος. Για να είναι αυτό εφικτό, οι εκπαιδευτικοί είναι
σημαντικό να καλλιεργήσουν τη διαπολιτισμική δεξιότητα (Κεσίδου & Παπαδοπούλου,
2015).
Οι έννοιες της διαπολιτισμικής επάρκειας και της διαπολιτισμικής ετοιμότητας
αποτελούν κομβικές έννοιες στη μελέτη της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και του τρόπου
με τον οποίο αυτή υλοποιείται από τους εκπαιδευτικούς. Η πρώτη έννοια, αυτή της
διαπολιτισμικής επάρκειας, συνδέεται με την επιστημονική κατάρτιση του
εκπαιδευτικού, ενώ η δεύτερη, της διαπολιτισμικής ετοιμότητας, με την εμπειρία του που
του επιτρέπει να γνωρίζει πως πρέπει να κινηθεί σε κάθε περίπτωση που συναντά
(Νικολάου, 2010).
Η έννοια της διαπολιτισμικής επάρκειας συνδέεται με τη θεωρητική, την
επιστημονική, την ερευνητική και τη διδακτική γνώση που διαθέτει ο εκπαιδευτικός και
αφορά το σύνολο των διαφορετικών πολιτισμικών, γλωσσικών και άλλων στοιχείων που
χαρακτηρίζουν τους ανθρώπους που προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά και
εθνικά υπόβαθρα και καλούνται να ενταχθούν στο εκπαιδευτικό σύστημα μίας νέας
χώρας, στην οποία πλέον ζουν. Η διαπολιτισμική επάρκεια, λοιπόν, συνδέεται με τα όσα
ο εκπαιδευτικός αποκόμισε κατά τη διάρκεια των σπουδών του, τις γνώσεις που έλαβε
πριν, δηλαδή, αποκτήσει το πτυχίο του, ωστόσο δε σταματά εκεί.
Αντίθετα, σχετίζεται και με την πορεία του μετά από την αποφοίτηση, σε όλη τη
διάρκεια της σταδιοδρομίας του. Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, εξάλλου, εντάσσεται
στην κατηγορία των επαγγελμάτων που προϋποθέτουν διαρκή επιμόρφωση σε ποικίλα
ζητήματα, έτσι ώστε να ασκείται με τρόπο αποτελεσματικό και σύμφωνο με τις επιταγές
της σύγχρονης εποχής. Η διαπολιτισμική επάρκεια του εκπαιδευτικού του δίνει τη
δυνατότητα να γνωρίζει με ποιους τρόπους και ποιες πρακτικές μπορεί πιο
αποτελεσματικά να βοηθήσει τους μαθητές που προέρχονται από διαφορετικά εθνικά και
πολιτισμικά περιβάλλοντα, να τους εντάξει στη διδακτική πράξη και να δημιουργήσει τις
προϋποθέσεις που απαιτούνται ώστε να επωφεληθούν τα μέγιστα από αυτή.
Από την άλλη πλευρά, εξίσου σημαντική είναι και η διαπολιτισμική ετοιμότητα
του εκπαιδευτικού, η οποία λειτουργεί ως προστιθέμενη αξία, διευκολύνοντας το έργο
του και καθιστώντας δυνατή τη διαμόρφωση του κατάλληλου κλίματος, στο οποίο όλοι
οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να αποτελέσουν ουσιαστικό μέρος του συνόλου της
τάξης και να συμμετέχουν ισότιμα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ο εκπαιδευτικός
καλείται να βρίσκεται σε διαπολιτισμική επιφυλακή, να είναι δηλαδή έτοιμος ώστε να
προσαρμόζει τις διδακτικές του μεθόδους και προσεγγίσεις, να τις επικαιροποιεί όταν
αυτό είναι απαραίτητο και να επιδιώκει με αυτόν τον τρόπο να καταστήσει τη
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διδασκαλία του περισσότερο αποτελεσματική για όλους τους μαθητές του
(Παπαχρήστος, 2010).
Συνολικά, είναι απαραίτητο οι εκπαιδευτικοί να διαθέτουν τις γνώσεις και τις
δεξιότητες που απαιτούνται ώστε να εφαρμόσουν στην πράξη τις αρχές της
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Από την άλλη πλευρά, εξίσου σημαντικό είναι αυτοί να
έχουν τις αντιλήψεις και τις πεποιθήσεις που συνάδουν με το περιεχόμενο και τους
στόχους της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, σχετικά με την ετερότητα και την αποδοχή
της, όχι μόνο στο χώρο του σχολείου, αλλά και συνολικά στην κοινωνία (Lindsey et al.,
2009). Σε αυτό το πλαίσιο, είναι εμφανές ότι οι εκπαιδευτικοί που καλούνται να
εφαρμόσουν τις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι απαραίτητο να διαθέτουν
τις απαιτούμενες γνώσεις και ικανότητες, αλλά και την εμπειρία που θα τους επιτρέψει
να είναι αποτελεσματικοί στο έργο τους (Καρανικόλα, 2015).
Εμπόδια της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
Με βάση τα παραπάνω, οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στα σύγχρονα διαπολιτισμικά
σχολεία είναι απαραίτητο να διαθέτουν, εκτός των άλλων, τις κατάλληλες στάσεις και
πεποιθήσεις, αυτές που συνάδουν με το περιεχόμενο και τη στοχοθεσία της
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, έτσι ώστε να είναι σε θέση να την υπηρετήσουν.
Εντούτοις, η διαμόρφωση των στάσεων πολλές φορές βρίσκει εμπόδιο στις προσωπικές
θέσεις και πεποιθήσεις του ατόμου (Lindsey et al., 2009). Ένας εκπαιδευτικός, ο οποίος
δεν αποδέχεται τη διαφορετικότητα και δεν αντιλαμβάνεται την ουσιαστική ανάγκη για
παροχή ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών σε όλους, δεν θα έχει τη δυνατότητα να
υπηρετήσει ολοκληρωτικά τους σκοπούς της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
Οι σχετικές στάσεις και πεποιθήσεις που είναι συχνά εμφανείς στην κοινωνία, αλλά
και ειδικότερα στον κλάδο των εκπαιδευτικών, αποτελούν ένα σημαντικό εμπόδιο για
την ανάπτυξη της διαπολιτισμικής επάρκειας και ετοιμότητας και, επομένως, για την
αποτελεσματική εφαρμογή των πρακτικών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης συνολικά
(Μάγος, 2005). Σε μία σειρά από έρευνες, μάλιστα, διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί σε
μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό έχουν ξενοφοβικές και εθνοκεντρικές απόψεις, ενώ δεν
λείπουν και οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ομολογούν ότι υφίστανται διακρίσεις έναντι
στους μαθητές που είναι πολιτισμικά διαφορετικοί σε σχέση με το σύνολο
(Παπαχρήστος, 2010).
Επιπλέον, με δεδομένο ότι ο εκπαιδευτικός λειτουργεί ως πρότυπο για τους
μαθητές του, η υιοθέτηση από την πλευρά του πεποιθήσεων που δεν συνάδουν με το
πνεύμα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης μπορεί να οδηγήσει στη μετάδοσή τους και στο
σύνολο της τάξης, γεγονός που λειτουργεί ανασταλτικά στη διαδικασία διαμόρφωσης της
διαπολιτισμικής συνείδησης (Μάγος, 2005). Πράγματι, ένα από τα σημαντικότερα
εμπόδια στην υιοθέτηση των διαπολιτισμικών πρακτικών αποτελεί η ελλιπής κατάρτιση
των εκπαιδευτικών, οι οποίοι, ακόμη και στην περίπτωση που το επιθυμούν, δεν έχουν
πάντοτε τη δυνατότητα να βρουν τις ευκαιρίες εκπαίδευσης που χρειάζονται, λόγω του
ότι αυτές δεν προσφέρονται από το εκπαιδευτικό σύστημα. Σε κάθε περίπτωση, είναι
σημαντικό η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών να είναι πλήρης και διαθέσιμη σε όλους, να
αφορά το σύνολο των επίκαιρων ζητημάτων που απασχολούν την κοινωνία και την
εκπαιδευτική κοινότητα και να προωθεί την πλέον σύγχρονη και επικαιροποιημένη
γνώση, έτσι ώστε να είναι αποτελεσματική και ουσιαστική (Cushner, 2011).
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Οι υφιστάμενες πρακτικές που εφαρμόζονται στα σύγχρονα εκπαιδευτικά
συστήματα συχνά αναπτύσσονται χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της εκπαιδευτικής
κοινότητας. Πρόκειται για μία πρακτική που μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα, καθώς
οι εκπαιδευτικοί καλούνται στην πραγματικότητα να εφαρμόσουν αποφάσεις που έχουν
ληφθεί χωρίς να συνυπολογίζεται η δική τους πλευρά, η γνώμη τους και η οπτική τους
γωνία. Είναι σημαντικό όταν γίνονται μεταρρυθμίσεις σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα να
ζητείται η γνώμη των εκπαιδευτικών, αφού αυτοί είναι που γνωρίζουν ποιες είναι οι
πραγματικές ανάγκες των τάξεων συνολικά και των μαθητών ατομικά κι έτσι είναι σε
θέση να περιγράψουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις ενέργειες που θεωρούν ότι θα έχουν
θετικά αποτελέσματα (Μάγος, 2005).
Υφιστάμενες πρακτικές
Μία διαδικασία απολύτως απαραίτητη για την επιτυχή εφαρμογή των αρχών της
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης αποτελεί η διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση. Πρόκειται για
μία αέναη και ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία, η οποία εφαρμόζεται μόνο στην
περίπτωση που το υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα πληρεί τις προϋποθέσεις. Η
εκπαίδευση σε αυτή την περίπτωση απαιτεί οι εκπαιδευτικοί να διαθέτουν μία σειρά από
κοινωνικές δεξιότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες ώστε να είναι σε θέση να αποδεχθούν
τη διαφορετικότητα και να τη διαχειρίζονται όταν αυτή αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι
της τάξης τους, να αναπροσαρμόζουν τις στάσεις και τις πρακτικές που αποδείχθηκε ότι
δεν είναι αποτελεσματικές και να επιδιώκουν να βελτιώσουν ακόμη περισσότερο τις
δεξιότητες που ήδη διαθέτουν (Μάγος, 2005).
Μεταξύ των πρακτικών που συνδέονται με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, αλλά
και την κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε αυτή, σημαντικό ρόλο κατέχει η αξιοποίηση
των βιωματικών προσεγγίσεων, καθώς και των προσεγγίσεων της συμπεριφοράς και της
αυτογνωσίας (Παπαχρήστος, 2010). Σε γενικές γραμμές, πάντως, θεωρείται ότι οι αρχές
της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης υπηρετούνται στο μέγιστο βαθμό μέσω της
διαμόρφωσης των Αναλυτικών Προγραμμάτων κατά τέτοιο τρόπο ώστε αν είναι δυνατό
να προσαρμοστούν στις ανάγκες του κάθε μαθητή ξεχωριστά, να ανταποκρίνονται στα
ενδιαφέροντά του και να τους κινούν το ενδιαφέρον ώστε να έχουν ενεργό συμμετοχή
στη μαθησιακή διαδικασία (Νικολάου, 2011). Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατό η
διδασκαλία των μαθητών που διαφέρουν σε γλωσσικό ή πολιτισμικό επίπεδο να
συμμετέχουν στα όσα διαδραματίζονται στην τάξη τους χωρίς να αποκλείονται από
συγκεκριμένες δραστηριότητες εξαιτίας των διαφορετικών τους χαρακτηριστικών και
των δυσκολιών που απορρέουν από αυτά.
Καλή πρακτική αποτελεί και η δημιουργία δικτύων για τη συνεργασία των
εκπαιδευτικών στα πλαίσια της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, την ανταλλαγή απόψεων
και καλών πρακτικών μεταξύ όλων, έτσι ώστε να διαδίδεται η γνώση και η εμπειρία και
να επωφελούνται από αυτές όλοι (Αγγελίδης & Στυλιανού, 2011). Η συνεργασία αυτή
δεν περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στους εκπαιδευτικούς. Αντίθετα, είναι σκόπιμο
να συμμετέχουν επαγγελματίες και από άλλους κλάδους, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα
να προσφέρουν ή την ανάγκη να λάβουν γνώση. Στη σύγχρονη εποχή, με την ανάπτυξη
της τεχνολογίας και την ανάδειξη των ψηφιακών μέσων, η ανταλλαγή πληροφοριών είναι
ακόμη πιο γρήγορη και άμεση (Αρβανίτη, 2013).
Με την υιοθέτηση της κουλτούρας συνεργασίας βελτιώνεται συνολικά η
λειτουργία της εκπαιδευτικής μονάδας, η οποία γίνεται περισσότερο συνεργατική και
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αλληλεπιδραστική. Επιπλέον, υπάρχει σημαντική συμβολή και στην αλλαγή των
δυσλειτουργικών παγιωμένων απόψεων και τη βελτίωση σε όλους τους τομείς
(Φουκαρέλη & Ντεροπούλου-Ντέρου, 2013). Η αλληλεπίδραση και η διάδραση,
εξάλλου, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής πρακτικής στα σχολεία που
υιοθετούν τη φιλοσοφία της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (Χατζησωτηρίου, 2011).
Καινοτόμα προγράμματα
Η έννοια της καινοτομίας, τέλος, συνδέεται άρρηκτα και με το πεδίο της διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης, καθώς η σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία, αλλά και η ανάπτυξη στον τομέα
της εκπαιδευτικής έρευνας έχουν οδηγήσει σε ανάπτυξη ιδιαίτερα ελκυστικών
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τεχνικών, που σχετίζονται άμεσα και με το πεδίο της
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (Holm & Zilliacus, 2009∙ Nishimura-Sabi, 2017). Οι
ηλεκτρονικοί υπολογιστές δίνουν σε εκπαιδευτικούς και μαθητές τη δυνατότητα να
δημιουργήσουν, αλλά και να εξερευνήσουν τα πεδία που τους ενδιαφέρουν κατά
βούληση. Επιπλέον, διευκολύνουν και την εκπαιδευτική διαδικασία.
Η διαπολιτισμική ιδέα πρέπει να διαπερνά ως αρχή, δομή και λειτουργία όλα τα
δημόσια σχολεία. Το δημόσιο σχολείο για να υπηρετήσει τους παραπάνω στόχους
λειτουργεί ως ολοήμερο, παρέχει στους μαθητές τη δυνατότητα να επιλέγουν μαθήματα
που θα αναπτύσσουν τις ιδιαίτερες κλίσεις τους, έχει μαθητές γηγενείς και
αλλόγλωσσους και τους προσφέρει από κοινού διδασκαλία, δίνει στους μαθητές τη
δυνατότητα να μελετούν τα μαθήματά τους μέσα στο σχολείο με τη βοήθεια των
εκπαιδευτικών, διαθέτει εκπαιδευτικούς ευέλικτους στη διδακτική μεθοδολογία, παρέχει
διδασκαλία της ιστορίας και της γλώσσας της χώρας προέλευσης των μαθητών, της
χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλων καινοτόμων προσεγγίσεων.
Η διαπολιτισμική αγωγή, επίσης, μπορεί να ενταχθεί στο καθημερινό πρόγραμμα
των μαθητών κάθε σχολείου μέσω της υλοποίησης των προαιρετικών, αλλά ιδιαίτερα
σημαντικών και ωφέλιμων καινοτόμων προγραμμάτων. Τα προγράμματα αυτά διέπονται
από μία διεπιστημονική λογική και προσεγγίζουν το κάθε πεδίο υπό το πρίσμα της
διαφορετικής λογικής (Sani, 2015). Επίσης τα καινοτόμα προγράμματα πρέπει να
κινούνται γύρω από τους παρακάτω άξονες:
α) Η επιμόρφωση,
β) η ενισχυτική διδασκαλία,
γ) η ψυχοκοινωνική στήριξη και
δ) η προώθηση νέας δράσης για την αντιμετώπιση του Ρατσισμού, της Ξενοφοβίας
και της Ισλαμοφοβίας (Παπαχρήστος, 2010).
Συμπεράσματα
Συνοψίζοντας, η διαπολιτισμική εκπαίδευση αποτελεί ένα αίτημα της σύγχρονης εποχής,
κατά την οποία οι κοινωνίες γίνονται όλο και περισσότερο πολυπολιτισμικές. Άνθρωποι
από διάφορες χώρες, οι οποίοι έχουν την ιδιότητα του πρόσφυγα ή του μετανάστη,
μετακινούνται προς χώρες διαφορετικές από τις πατρίδες τους αναζητώντας μία
καλύτερη ζωή και ένα μέλλον για τους ίδιους και για την οικογένειά τους. Σε αυτό το
πλαίσιο, τα εκπαιδευτικά συστήματα είναι απαραίτητο να προσαρμοστούν στα νέα
δεδομένα και να αναδιαμορφωθούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να εξυπηρετούν
τις ανάγκες και των ατόμων που προέρχονται από διαφορετικά εθνικά και πολιτισμικά
περιβάλλοντα, όπως και των γηγενών. Με αυτόν τον τρόπο το εκπαιδευτικό σύστημα
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βρίσκεται ουσιαστικά στο πλευρό της κοινωνίας, αφού συμβάλλει στη διαμόρφωση των
μελλοντικών πολιτών, οι οποίοι θα είναι σε θέση να συνυπάρξουν αρμονικά με όλους
τους συμπολίτες τους, ανεξάρτητα από την καταγωγή τους. Επίσης, δίνει στους
αλλοδαπούς μαθητές την ευκαιρία να ενσωματωθούν με τον καλύτερο τρόπο στο
κοινωνικό σύνολο, πρώτα μέσα από το σχολείο τους κι έπειτα στην κοινωνία.
Για να είναι εφικτή η επίτευξη των στόχων της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης,
ωστόσο, δεν αρκεί η καλή θέληση και η θετική σκέψη από την πλευρά των
εκπαιδευτικών. Αντίθετα, είναι απαραίτητο οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί να έχουν τη
δυνατότητα να προσφέρουν ουσιαστικά σε αυτό το έργο, να έχουν τη διάθεση, αλλά και
την κατάρτιση ώστε να πετύχουν τους στόχους τους. Δύο από τα χαρακτηριστικά που
είναι σημαντικό να έχουν είναι η διαπολιτισμική επάρκεια και η διαπολιτισμική
ετοιμότητα, στοιχεία απαραίτητα, τα οποία διασφαλίζουν την ύπαρξη καλύτερων
προϋποθέσεων για επιτυχία.
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Η δημιουργία ταινιών μικρού μήκους από τους μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ Αχαρνών
αποτελεί μια σύγχρονη διδακτική προσέγγιση στο πλαίσιο του προγράμματος
Πολιτιστικών σχολικών δραστηριοτήτων και πραγματοποιείται από το 2007 έως σήμερα.
Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να εκφραστούν ελεύθερα πάνω σε θέματα που τους
απασχολούν και να αποτυπώσουν τις δικές τους σκέψεις, απόψεις και συναισθήματα,
δημιουργώντας με την μέθοδο project μια ταινία 3-5 λεπτών. Το άρθρο αυτό στοχεύει
στην περιγραφή της καινοτόμου μαθησιακής διαδικασίας που αφορά την δημιουργία μιας
ταινίας μικρού μήκους από μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Λέξεις-κλειδιά: κινηματογραφική εκπαίδευση, ταινία μικρού μήκους, βιωματική
μάθηση, μέθοδος project.
DESIGN AND IMPLEMENTATION OF AN ACTION PLAN FOR THE
CREATION OF SMALL LATTER FILM BY STUDENTS OF SECONDARY
EDUCATION
The creation of short films by the students of the 1st Vocational Upper Secondary School
of Acharnes constitutes a modern teaching approach within the framework of the
Cultural School activities program and takes place since 2007. Students have the
opportunity to express themselves freely on topics that interest them and to capture their
own thoughts, opinions and feelings in a 3 to 5 - minute film project. This article aims in
describing the innovative learning process of creating a short film by secondary school
pupils.
Key words: cinema education, short film, experiential learning, project method.
Εισαγωγή
Τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων Πολιτιστικών θεμάτων είναι μια
δημιουργική διαδικασία που έχει ως στόχο την προώθηση του πολιτισμού και την
καλλιέργεια της αισθητικής μέσα από την έρευνα, την μελέτη και την δημιουργία. Το
Πολιτιστικό Πρόγραμμα που παρουσιάζεται υλοποιήθηκε από μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ
Αχαρνών και έχει θέμα «Καινοτόμος μάθηση με την δημιουργία μιας ταινίας μικρού
μήκους». Οι ομάδες μαθητών αποτελούνται από 12-15 άτομα, το δε σχέδιο δράσης έχει
διάρκεια 20-25 ώρες και πραγματοποιείται σε 10-12 εβδομαδιαίες συναντήσεις των 2
ωρών εκτός ωραρίου διδασκαλίας.

* Η Μ.Μ. είναι Καθηγήτρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Επικοινωνία: marmilona45@gmail.com
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Σκοπός του προγράμματος
Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ολόπλευρης ανάπτυξης της
προσωπικότητας των μαθητών, η ενδυνάμωσή τους μέσω της άσκησης των δεξιοτήτων
τους και η ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης, καθώς και της αυτογνωσίας και
αυτοεκτίμησής τους. Οι μαθητές δημιουργούν μια ταινία μικρού μήκους διάρκειας 3-5
λεπτών, το περιεχόμενο της οποίας επιλέγεται από τους ίδιους και αφορά τόσο κοινωνικά
θέματα, όπως ενδοοικογενειακή βία, διαφορετικότητα, ανήλικοι οδηγοί, κρίση, όσο και
προσωπικά, όπως ο εαυτός μου, ο αθλητισμός, η μουσική μου, η μέρα μου.
Οι επιμέρους στόχοι που αναπτύσσονται κατά την διάρκεια του προγράμματος
είναι η δραστηριοποίηση μαθητών που αδιαφορούν για την σχολική εκπαιδευτική
διαδικασία, η γνωριμία με διαφορετικούς τρόπους μελέτης από όσους χαρακτηρίζουν το
τυπικό πλαίσιο διδασκαλίας, η συμμετοχή των μαθητών σε συλλογικές διαδικασίες
λήψης αποφάσεων, η εξοικείωση των μαθητών με εργαλεία έκφρασης και επικοινωνίας
(έρευνα, ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ, χρήση κάμερας), καθώς και η
ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων και επαγγελματικής συνείδησης.
Δομή και δραστηριότητες
Με τη μέθοδο «project» οι μαθητές προσεγγίζουν τα θέματα με συλλογική προσπάθεια
και βιωματική δράση, ενώ ο ρόλος του εκπαιδευτικού περιορίζεται στη διευκόλυνση της
ενεργού μάθησής τους και στην υποστήριξη και εμψύχωσή τους. Το πλαίσιο και η δομή
του προγράμματος περιλαμβάνει τα εξής στάδια:
Δημιουργία σεναρίου: Στις πρώτες συναντήσεις αφού γίνουν οι απαραίτητες συστάσεις,
πραγματοποιούνται παιχνίδια γνωριμίας, που έχουν ως στόχο τη δημιουργία ενός
κλίματος που διευκολύνει την ανάπτυξη εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών και την ένταξή
τους με έμμεσο τρόπο στον προβληματισμό που θα ακολουθήσει. Προσκαλούμε τους
μαθητές να επιλέξουν, αποτυπώσουν και παρουσιάσουν ποια είναι εκείνα τα θέματα που
πιστεύουν ότι πρέπει να διασωθούν/διαφυλαχθούν τόσο από το φυσικό, όσο και από το
ανθρωπογενές ή κοινωνικό περιβάλλον και εκφράζουν τη δική τους ματιά στην
προσωπική και συλλογική τους κουλτούρα (Γεωργάκη κ.ά., 2012). Η διερεύνηση του
θέματος του σεναρίου γίνεται με παιχνίδια αυτόματης γραφής για απελευθέρωση της
σκέψης και των συναισθημάτων της ομάδας. Άλλες μέθοδοι είναι τα παιχνίδια ρόλων, η
ανακριτική καρέκλα, οι αυτοσχεδιασμοί και οι παγωμένες εικόνες για την εμβάθυνση
στο συγκεκριμένο θέμα και την ολοκλήρωση του σεναρίου. Το σενάριο της ταινίας
πρέπει να απαντά σε δύο κύρια ερωτήματα: «Τι» θα πούμε και «Πώς» θα το πούμε, που
αντιστοιχούν στα συνθετικά στοιχεία του σεναρίου, της «ιστορίας» και της «πλοκής»
(Σιάκας, 2012).
Βασικά στοιχεία κινηματογραφικής έκφρασης: Γίνεται αναφορά στις κλίμακες κάδρων,
στις οπτικές γωνίες, σε βασικές κινήσεις μηχανής και πραγματοποιούνται δομημένες
ασκήσεις για την εμπέδωση των προαναφερθέντων (Θεοδωρίδης, 2017).
Καθορισμός διαλόγων και ρόλων του σεναρίου: Καθορίζονται οι ρόλοι, γράφονται οι
διάλογοι και αναζητούνται οι ηθοποιοί που είναι διαθέσιμοι κατά τον χρόνο των
γυρισμάτων.
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Σύνταξη καρτέλας γυρίσματος κάθε σκηνής: Συντάσσεται η καρτέλα γυρίσματος κάθε
σκηνής (story board), η οποία περιέχει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την
πραγματοποίησή της, όπως χώρο γυρίσματος, χρονική στιγμή, ηθοποιούς, απαραίτητα
αντικείμενα και τεχνικά μέσα, απαραίτητοι ήχοι κ.λ.π. (Θεοδωρίδης, 2018).
Προγραμματισμός-Υλοποίηση γυρισμάτων: Ακολουθεί ο προγραμματισμός και η
υλοποίηση των γυρισμάτων, αφού συζητηθούν και καταμεριστούν οι εργασίες που
απαιτούνται.
Δημιουργία ταινίας σε πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας: Το υλικό των λήψεων θα πρέπει
να γίνει ταινία με ροή και ρυθμό. Το μοντάζ ολοκληρώνεται με ένα πρόγραμμα
επεξεργασίας εικόνας και παράγεται το τελικό προϊόν που είναι η ταινία.
Προβολή ταινίας – αξιολόγηση: Ακολουθεί η προβολή της ταινίας στο σύνολο των
μαθητών και των καθηγητών του σχολείου, οι αντιδράσεις των οποίων λειτουργούν ως
ανατροφοδότηση της ομάδας για το τελικό αποτέλεσμα.
Διαλείμματα ενημέρωσης και επανασχεδιασμού: Κατά την διάρκεια του προγράμματος
θεωρείται αναγκαία η διακοπή των δραστηριοτήτων, προκειμένου να πραγματοποιηθεί
ανταλλαγή πληροφοριών, να εκτιμηθεί η πρόοδος των εργασιών, να προετοιμαστούν τα
επόμενα βήματα, καθώς και να πραγματοποιηθούν οργανωτικές αλλαγές, όπου κρίνεται
σκόπιμο από την ομάδα.
Σε καθένα από τα στάδια αυτά οι μαθητές καλούνται να αναζητήσουν υλικό για την
κατανόηση των προς εξέταση ζητημάτων, αλλά και να προσεγγίσουν βιωματικά τα
επαγγέλματα του Σκηνοθέτη, Εικονολήπτη, Ηχολήπτη, Ηλεκτρολόγου, Φωτογράφου,
Φροντιστή, Ενδυματολόγου, Σεναριογράφου, Παραγωγού, Επεξεργαστή εικόνας.
Αξιολόγηση του προγράμματος
Η αξιολόγηση του προγράμματος πραγματοποιείται, λαμβάνοντας υπόψη την συμβολή
κάθε μαθητή στη διαμόρφωση του θέματος, την ενεργό συμμετοχή του στην αναζήτηση
πληροφοριών και λύσεων, τη συμμετοχή στις ομαδικές δραστηριότητες, τη συνέπεια στις
υποχρεώσεις και δεσμεύσεις του στην ομάδα, τη γενικότερη συμμετοχή στην πορεία
υλοποίησης και παρουσίασης της δραστηριότητας και των παραδοτέων.
Αποτελέσματα
Το πρόγραμμα υλοποιείται από το 2007 έως σήμερα με την συμμετοχή 120 μαθητών και
την δημιουργία 10 ταινιών μικρού μήκους. Έχει λάβει μέρος στο φεστιβάλ μαθητικών
ταινιών της ΔΔΕ Ανατολικής Αττικής «Πες το με εικόνες» (2007-2013) με αρκετές
διακρίσεις, στο Διεθνές φεστιβάλ ταινιών για παιδιά και νέους στην Ολυμπία
CameraZizanio (2009), στο φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους στην Δράμα (2010), στο
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα REGIO «Βιντεομουσεία Αποτυπώνοντας ίχνη της προσωπικής
μας κουλτούρας» που υλοποιήθηκε από τη ΔΔΕ Ανατολικής Αττικής και την
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Φρανκφούρτης στη Γερμανία (2010-2012).
Tα οφέλη του προγράμματος είναι πολλαπλά και αφορούν τους μαθητές, τους
εκπαιδευτικούς και το σχολείο γενικότερα. Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να
εκφραστούν ελεύθερα πάνω σε θέματα που τους απασχολούν και να αποτυπώσουν τις
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δικές τους σκέψεις, απόψεις και συναισθήματα. Έτσι ιδιαίτερα μαθητές με χαμηλές
επιδόσεις και δυσκολίες στη μάθηση και στην έκφραση αναδεικνύουν τις ικανότητες και
τις δεξιότητές τους, διερευνούν τα ενδιαφέροντά τους, βελτιώνουν την αυτοεκτίμησή
τους και βρίσκουν τη θέση τους στη σχολική κοινότητα. Παράλληλα αποκτούν νέες
γνωστικές και συναισθηματικές δεξιότητες και διευρύνουν τους επαγγελματικούς τους
ορίζοντες. Οι εκπαιδευτικοί βελτιώνουν την επικοινωνία τους με τους μαθητές και τους
βοηθούν να αναπτυχθούν γνωστικά και ψυχοκοινωνικά, αναλαμβάνοντας νέους ρόλους,
έξω από το παραδοσιακό μοντέλο του «καθηγητή της τάξης» και εξελίσσοντας τις
εκπαιδευτικές μεθόδους τους. Επιπρόσθετα με τη συμμετοχή του προγράμματος σε
Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους και σε Ευρωπαϊκές συμπράξεις αναπτύσσεται η
εξωστρέφεια της σχολικής κοινότητας σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο και έτσι το
σχολείο γενικότερα επιτελεί έναν πιο ουσιαστικό ρόλο, επενδύοντας στην απόδοση
ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων στην κοινωνία.
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Μαριάνθη Oικονομάκου*, Ξανθίππη Φουλίδη**
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ:
«ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ»
Στην παρούσα παρέμβαση παρουσιάζεται και αναλύεται διδακτική πρόταση που απαντά
στην 18η Ενότητα του ΑΠΣ για τις Τάξεις Υποδοχής (Παραπομπή). Στόχος της
εφαρμογής είναι οι μαθητές/τριες να αναπτύξουν επικοινωνιακές δεξιότητες στην
ελληνική γλώσσα μέσω της κριτικής προσέγγισης διαφορετικών κειμενικών ειδών και
της χρήσης ανάλογου λειτουργικού λεξιλογίου. Η θεματική της ενότητας αφορά βασικές
υπηρεσίες του ελληνικού κράτους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην καλλιέργεια των
δεξιοτήτων επιβίωσης των προσφύγων και των αλλοδαπών εν γένει μαθητών/τριών οι
οποίοι καλούνται συχνά, μαζί με μέλη των οικογενειών τους, να διευθετήσουν
γραφειοκρατικού τύπου υποθέσεις. Η παρουσίαση έχει τη μορφή διδακτικού σεναρίου,
καθώς σε αυτήν προσδιορίζονται διδακτικοί στόχοι και φάσεις, ενώ εμπεριέχονται
συγχρόνως και προτεινόμενες γλωσσικές δραστηριότητες, με διαφορετικό βαθμό
δυσκολίας, μέσω φύλλων εργασίας και αυτοαξιολόγησης.
Λέξεις-κλειδιά: διδακτική εφαρμογή, ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων στην
ελληνική γλώσσα, Τάξεις Υποδοχής, γλωσσική εκπαίδευση μεταναστών και προσφύγων.
LANGUAGE TEACHING PRACTICES IN MULTILINGUAL CLASSROOMS:
DEVELOPING THE COMMUNICATION AND SURVIVAL SKILLS OF
REFUGEES AND MIGRANTS LEARNERS
The present study presents the components of an educational scenario aiming at
developing the language skills of refugees and other multilingual groups of learners
living in Greece. The activities proposed focus on the ability of the learners to critically
approach different text genres and to communicate and interact effectively while
interacting, along with members of their family, with Greek public services employees.
The acquisition of functional vocabulary, in order to satisfy the everyday communication
and social needs of the learners, and the creative use of technological tools for active and
meaningful knowledge constitute the main axes of the teaching practices defined.
Consequently, the presentation follows the typical structure of a classical educational
scenario, so as to serve as a useful and practical template for Greek language teachers in
multicultural educational settings.
Keys-words: Greek language teaching, multilingual classrooms, communication skills,
Greek administration, language education of migrants and refugees.
* Η Μ.Ο. είναι εκλεγμένη Επίκουρη Καθηγήτρια Γλωσσολογίας και Διδακτικής της Γλώσσας, ΠΤΔΕ,
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Επικοινωνία: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Δημοκρατίας 1, 85100 Ρόδος, 2241099281,
oikonomakou@aegean.gr
** Η Ξ.Φ. είναι Φιλόλογος, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, ΤΕΠΑΕΣ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Επικοινωνία:
ΤΕΠΑΕΣ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Δημοκρατίας 1, 85100 Ρόδος, 2241099146, foulidi@rhodes.aegean.gr
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Εισαγωγή
Το παρόν διδακτικό σενάριο, που έχει ως σημείο αναφοράς την 18η Ενότητα του ΑΠΣ
για τις Τάξεις Υποδοχής σύμφωνα με το υπ΄αριθμό 660/ΓΔ4/03-01-2018 έγραφο της
Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, Διεύθυνση Σπουδών
Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εστιάζει, μέσα από ένα εύρος γλωσσικών
δραστηριοτήτων κλιμακούμενης δυσκολίας, στην καλλιέργεια των επικοινωνιακών
δεξιοτήτων προσφύγων και αλλοδαπών μαθητών/τριών ηλικίας 13-14 ετών. Η θεματική
της ενότητας επικεντρώνεται στην εξοικείωσή τους με καίριες υπηρεσίες του ελληνικού
κράτους, ώστε να είναι σε θέση, σε συνεργασία με ενήλικες, να διεκπεραιώνουν δια του
λόγου γραφειοκρατικού τύπου υποθέσεις ή να εξυπηρετούνται σε περίπτωση έκτακτης
ανάγκης κάνοντας χρήση βασικών υπηρεσιών (Gout, 2017). Ανάλογη είναι και η επιλογή
των κειμένων που απαντούν σε αυθεντικά, συχνά ψηφιακά, καταστασιακά περιβάλλοντα.
Τα ποικίλα κειμενικά είδη συνοδεύονται από δραστηριότητες που αποσκοπούν τόσο
στην καλλιέργεια δεξιοτήτων επιβίωσης στο νέο περιβάλλον (Αντωνοπούλου &
Μανάβη, 2001: 255) όσο και στην ενίσχυση της διαπολιτισμικής επικοινωνίας μέσα από
την ανάδυση προγενέστερων πρακτικών γραμματισμού.
Η παρουσίαση υιοθετεί μεθοδολογικά τη διάρθρωση ενός τυπικού διδακτικού
σεναρίου, ώστε να είναι, στο μέτρου του εφικτού, λειτουργική και να μπορεί να
αξιοποιηθεί από εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε πολύγλωσσες πολυπολιτισμικές
τάξεις. Πέρα από τη διατύπωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, προτείνονται διακριτά
διδακτικά στάδια στα οποία μπορεί να στηριχθεί ο/η εκπαιδευτικός, ώστε να ενθαρρύνει
την προώθηση ενός ανοιχτού διαλόγου μεταξύ των μαθητών/τριών, ενισχύοντας την
κατάθεση των δικών τους εμπειριών και αναπαραστάσεων. Στο εκπαιδευτικό υλικό
εντάσσονται τόσο φύλλα εργασίας, που μπορούν να αξιοποιηθούν στην κατεύθυνση της
κριτικής διαπραγμάτευσης των κειμένων και ενεργούς συμμετοχής των μελών της τάξης,
όσο και φύλλα αυτοαξιολόγησης που ευνοούν τον αναστοχασμό για τη νέα γνώση.
Θεωρητικό πλαίσιο της διδακτικής παρέμβασης
Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στις τάξεις υποδοχής
Οι τάξεις υποδοχής, που εντάσσονται στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Τ.Υ.
ΖΕΠ), συνιστούν ένα ευέλικτο σχήμα θεσμικής και διδακτικής παρέμβασης στο πλαίσιο
της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Το σχήμα αυτό επιτρέπει στη σχολική μονάδα, αφού
σταθμίσει τις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών/τριών που δεν έχουν την
απαιτούμενη γνώση της ελληνικής γλώσσας (Ρομά, Αλλοδαπών, Παλιννοστούντων,
Προσφύγων, Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων κτλ.) και τις δυνατότητές της, να επιλέξει
εκείνες τις δράσεις που μπορούν να εξασφαλίζουν επιπρόσθετη διδακτική υποστήριξη
για τις κατηγορίες αυτές του μαθητικού πληθυσμού.
Απώτερος στόχος είναι, σε κάθε περίπτωση, η προσαρμογή και πλήρης ένταξη των
μαθητών/τριών στις συμβατικές τάξεις στις οποίες είναι εγγεγραμμένοι/ες, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία. Στην πρώτη τάξη, (Τ.Υ. Ι ΖΕΠ), που φοιτούν μαθήτριες/τριες με
ελάχιστη - ή και καθόλου - γνώση της Ελληνικής, επιδιώκεται η εντατική και
αποτελεσματική εκμάθηση μέσω της παρακολούθησης 15 ωρών διδασκαλίας
εβδομαδιαίως. Παράλληλα, προφέρονται τα εξής μαθήματα που απαντούν και στις
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συμβατικές τάξεις: Φυσική Αγωγή, Εικαστικά, Μουσική Αγωγή και Ξένη Γλώσσα/άλλο
μάθημα.
Σύμφωνα με την αριθ. 41/10-10-2017 Πράξη του, το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. προβλέπει την
εφαρμογή του Ανοικτού Προγράμματος Σπουδών για τη διδασκαλία της ελληνικής
γλώσσας στις Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι ΖΕΠ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Εκεί φοιτούν
μαθητές και μαθήτριες από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, παιδιά πολιτών τρίτων χωρών
και προσφυγόπαιδες που διαμένουν σε κέντρα ή δομές φιλοξενίας του ελληνικού
κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ. Το Πρόγραμμα Σπουδών θέτει σε
προτεραιότητα την ανάδειξη της επικοινωνιακής διάστασης της γλώσσας μέσα από
αυθεντικές καταστάσεις επικοινωνίας (Gout, 2017) που ανταποκρίνονται στις
καθημερινές ανάγκες των μαθητών/τριών. Απορρίπτεται έτσι η στείρα παραδοσιακή
διδασκαλία (λίστες λεξιλογίου, αποπλαισιωμένη γλωσσική διδασκαλία) και υιοθετούνται
ευέλικτες στρατηγικές γλωσσικής εκμάθησης. Στο ΑΠΣ περιγράφονται 26 θεματικές
ενότητες, τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα τους και το βασικό λεξιλόγιο, που
αξιοποιείται ανά ενότητα. Θετικό στοιχείο αποτελεί ότι όλες αυτές οι θεματικές ενότητες
(Γνωριμία με τον/την καθηγητή/τρια και τους συμμαθητές/τριες, γνωριμία με το σχολικό
περιβάλλον, κανόνες σχολικής ζωής, η συμμετοχή στην ομάδα, η γνωριμία με το
ελληνικό αλφάβητο, ο εαυτός μου, η καθημερινότητά μου, η περιγραφή εξωτερικών
χαρακτηριστικών ανθρώπων, τα μέρη του σώματος, ρούχα, ενέργειες, συναισθήματα,
φαγητό, σχήματα, μαθηματικά σύμβολα και πράξεις, χρόνος, καιρικές συνθήκες, αγορά,
επικοινωνία, ψυχαγωγία, χάρτες, γεωγραφία Ευρώπης, μεγάλες ανακαλύψεις και
εφευρέσεις, η ζωή του Έλληνα πολίτη, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το άτομο) εστιάζουν
στην επικοινωνιακή διάσταση γλωσσικού μαθήματος, καθώς σχετίζονται άμεσα με τις
ανάγκες, αλλά και τα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών. Χρειάζεται να επισημανθεί ότι η
επιτυχής εφαρμογή ενός Α.Π. στη διαπολιτισμική εκπαίδευση εξαρτάται σε μεγάλο
βαθμό «από την αρτιότητα του εκπαιδευτικού, την κοινωνική του δέσμευση και ικανότητα
ενσυναίσθησης, την επικοινωνιακή ικανότητα, την κοινωνική του στάση, τα
κοινωνικοπολιτισμικά και εθνικά βιώματά του, τις απόψεις του για κατανόηση του ‘ξένου’,
την εκπαίδευση και επιμόρφωσή του» (Πανταζής, 2004: 270).
Προσεγγίσεις και διδακτικές πρακτικές για τη διδασκαλία της γλώσσας
Η προτεινόμενη διδακτική παρέμβαση υιοθετεί, καταρχάς, τους βασικούς άξονες που
έχουν τεθεί από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (Συμβούλιο της
Ευρώπης, 2001) και αποσκοπεί να καταστήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες βασικούς
χρήστες της Ελληνικής (Α2). Ειδικότερα, επιδιώκεται η ανάπτυξη των επικοινωνιακών
τους δεξιοτήτων (Μήτσης, 1998· 2004: 32· Gout, 2017), μέσα από την επεξεργασία
ποικίλων κειμενικών ειδών, ώστε να είναι σε θέση να εκπληρώνουν συνηθισμένα
καθήκοντα που απαιτούν ανταλλαγή πληροφοριών για θέματα της καθημερινότητας.
Καθώς οι πρόσφυγες βρίσκονται συχνά σε καθεστώς έντονης αβεβαιότητας και
αναγκάζονται εκ των πραγμάτων να διευθετήσουν, μαζί με τις οικογένειές τους,
ζητήματα γραφειοκρατικής φύσεως ή να δράσουν σε έκτακτες συνθήκες, έμφαση δίνεται
στην αποτελεσματική χρήση της γλώσσας που εδώ συνδέεται με την προσαρμογή και την
επιβίωσή τους στο νέο περιβάλλον. Στη βάση της επικοινωνιακής προσέγγισης (Μήτσης,
1998· 2004: 38· Αντωνοπούλου & Μανάβη, 2001: 254), το προτεινόμενο εκπαιδευτικό
υλικό δεν συγκροτεί ένα κλειστό πλαίσιο διδακτικών ενεργειών, αλλά μπορεί να
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υποστηριχθεί από μια σειρά ευέλικτων πρακτικών (Oxford, 1990) που ευνοούν τη
συνδιαμόρφωση της τάξης σε ένα φυσικό πλαίσιο επικοινωνίας.
Συγχρόνως, αξιοποιούνται δημιουργικά και στοιχεία από θεωρητικές προσεγγίσεις
για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας (Σκούρτου κ.ά., 2016·
Οικονομάκου, 2019) σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Καθώς το ζήτημα της
πολιτισμικής και γλωσσικής ταυτότητας είναι καθοριστικής σημασίας, προτείνεται, κατά
την εφαρμογή του σεναρίου, η χρήση στην τάξη της μητρικής γλώσσας των προσφύγων,
η ελεύθερη έκφραση και διαπολιτισμική επικοινωνία, η συγγραφή κειμένων ταυτότητας
(Gout, 2017· Cummins & Early, 2011) και η ενεργοποίηση των ίδιων των μαθητών/τριών
στη διδασκαλία και τον εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού υλικού. Βαρύτητα επιδιώκεται,
επίσης, να δοθεί στο πλαίσιο υλοποίησης των γλωσσικών δραστηριοτήτων, στις πρότερες
εμπειρίες γραμματισμού των μελών της τάξης και στην ανάδειξη των ποικίλων
κοινωνικών και πολιτισμικών διαστάσεων του γλωσσικού φαινομένου.
Πλαίσιο υλοποίησης και ανάπτυξη της διδακτικής παρέμβασης
Tαυτότητα διδακτικού σεναρίου
Τάξη
Τάξη Υποδοχής Ι
Θεματική Ενότητα
Ενότητα 18η: Υπηρεσίες
Επικοινωνιακή
Στις υπηρεσίες ...
δεξιότητα
Γνωστικό/α
Ελληνική Γλώσσα
αντικείμενο/α
Στο πλαίσιο μιας ολιστικής διαθεματικής προσέγγισης, η
παρούσα δράση μπορεί να συνδυαστεί με τα γνωστικά πεδία
του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και της
Αγωγής του Πολίτη
Επίπεδο γλωσσομάθειας
και
Ηλικιακή ομάδα
Διάρκεια
Απαιτούμενα
μέσα/εξοπλισμός
Προαπαιτούμενα

Α2: Βασική γνώση (με δυνατότητα χρήσης του σεναρίου
και σε ανομοιογενή ως προς το επίπεδό ελληνομάθειας
τμήματα)
Ηλικιακή ομάδα: 13-14 ετών
6 διδακτικές ώρες
πίνακας, μολύβια, Η/Υ με χρήση του λογισμικού ppt, video
projector
Αφομοίωση των προηγούμενων ενοτήτων, έτσι όπως
προσδιορίζονται από το Ανοικτό Πρόγραμμα Σπουδών στις
Τάξεις Υποδοχής Προσφύγων

Οριοθέτηση περιεχομένου
Θεματικό λεξιλόγιο και
Γλωσσικά μέσα

Θεματικό πεδίο:
Υπηρεσία Ασύλου, Νοσοκομείο, Επείγοντα Περιστατικά,
Αστυνομία, Πυροσβεστική, Ε.Κ.Α.Β.
Γλωσσικά μέσα:
χρήση ρηματικών τύπων, ονομάτων και γλωσσικών μέσων
που απαντούν σε χρηστικά κειμενικά είδη, χρήση
αρκτικόλεξων/ακρωνυμίων
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Δεξιότητες κατανόησης
και παραγωγής
προφορικού λόγου
Δεξιότητες κατανόησης
και παραγωγής γραπτού
λόγου

Κατανοώ και θέτω ερωτήσεις (ΚΕΠΑ, 2001), για να
εξυπηρετηθώ σε μία υπηρεσία κατά την αλληλεπίδρασή μου
με υπαλλήλους δημοσίων υπηρεσιών
Κατανοώ και παράγω χρηστικά κείμενα (ΚΕΠΑ, 2001), για
να ρυθμίσω προσωπικές καθημερινές μου υποθέσεις με την
ιδιότητα του πολίτη.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Μετά το πέρας της παρέμβασης, επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε
θέση να κατανοούν και να παράγουν χρηστικά κείμενα που απαντούν σε διαφορετικά
καταστασιακά περιβάλλοντα χρησιμοποιώντας λειτουργικό λεξιλόγιο (Μήτσης, 2004:
127) που σχετίζεται με βασικές υπηρεσίες που παρέχει το ελληνικό κράτος. Με αυτόν
τον τρόπο, αναμένεται ν’ αναπτύξουν αναγκαίες επικοινωνιακές και κοινωνικές
δεξιότητες, υιοθετώντας συγχρόνως, μέσα από την ενίσχυση της διαπολιτισμικής
επικοινωνίας σε επίπεδο τάξης, μια πιο θετική στάση απέναντι στη διαφορετικότητα. Η
επεξεργασία των κειμένων αποσκοπεί έτσι στην ανάπτυξη ενός ευρύτερου ανοιχτού
διαλόγου για την αξία των ίσων ευκαιριών και τη σημασία του σεβασμού των ατομικών
δικαιωμάτων.
Πέραν από την επίτευξη γνωστικών, ψυχοκινητικών και συναισθητικών στόχων,
στο επίκεντρο τίθεται και η ανάπτυξη δεξιοτήτων ψηφιακού γραμματισμού μέσω της
τριβής με πολυτροπικά ψηφιακά δεδομένα που σχετίζονται με την κάλυψη ζωτικών
κοινωνικών αναγκών (Kalantzis & Cope, 2001: 214). Επιδιώκεται, ειδικότερα, οι
μαθητές/τριες να αποκτήσουν ευχέρεια πρόσβασης σε δεδομένα που παρέχονται μέσω
του διαδικτύου και των πολυμέσων για να μπορούν να επικαιροποιούν γνώσεις που
χρειάζονται σχετικά με τις δημόσιες υπηρεσίες, να εξοικειωθούν στη χρήση των
υπερσυνδέσεων και να εξασκηθούν στην αναζήτηση έγκυρων πληροφοριών
χρησιμοποιώντας διαδικτυακές πηγές.
Περιγραφή των διδακτικών φάσεων
Στην πρώτη φάση (2 διδακτικές ώρες), ο/η εκπαιδευτικός αξιοποιώντας τον διαδραστικό
πίνακα της τάξης προβάλλει στους/στις μαθητές/τριες τις παρακάτω ιστοσελίδες των
κυριότερων ελληνικών δημόσιων υπηρεσιών (βλ. Ενότητα 1). Διαβάζει τα ονόματά τους
και προκαλεί διερευνητική συζήτηση στην ολομέλεια θέτοντας τους παρακάτω άξονεςερωτήματα: (1) Έχετε επισκεφτεί αυτές τις υπηρεσίες; (2) Ποιος ήταν ο σκοπός της
επίσκεψής σας; (3) Ποιες υπηρεσίες πιστεύετε πως προσφέρουν στους/στις πολίτες;
Κατά τη συζήτηση στην ολομέλεια, ο/η εκπαιδευτικός λειτουργεί ως
συντονιστής/στρια και προωθεί τον ανοιχτό διάλογο μεταξύ των μαθητών/τριών,
δίνοντάς τους επαρκή χρόνο να σκεφτούν και να απαντήσουν, ενισχύοντας την κατάθεση
των δικών τους αναπαραστάσεων και θέτοντας ερωτήματα που ευνοούν την ανάπτυξη
της κριτικής σκέψης και την ενεργό συμμετοχή τους (Cummins, 1999: 119· Χατζηδάκη,
2014: 9-12· Οικονομάκου, 2019: 6). Οι μαθητές/τριες παρατηρούν τα λογότυπα, τα
επιλεγμένα χρώματα και τις γραμματοσειρές, τη χρήση των κεφαλαίων γραμμάτων και
ανακαλύπτουν διερευνητικά τη λειτουργία των αρκτικόλεξων, των ακρωνυμίων, καθώς
και άλλων γλωσσικών μέσων στα συγκεκριμένα συμφραζόμενα.
Συγχρόνως, μέσω ερωταποκρίσεων, παρέχονται βασικές πληροφορίες για τους
συγκεκριμένους φορείς με άξονα το επίπεδο γλωσσομάθειας και τις εκπαιδευτικές
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ανάγκες των μαθητών/τριών. Έμφαση δίνεται στην ανάδειξη - μέσω ανάλογων
στρατηγικών (Oxford, 1990 · Οικονομάκου, 2019: 9-10) - του λειτουργικού λεξιλογίου,
καθώς και στη γλωσσική χρήση μέσα από την ενεργοποίηση προηγούμενων γνώσεων και
εμπειριών τόσο από τη χώρα προέλευσης όσο και από την ελληνική πραγματικότητα.
Ενότητα 1: Εκπαιδευτικό Υλικό
1. Η Υπηρεσία Ασύλου* (http://asylo.gov.gr/) δέχεται αιτήσεις διεθνούς προστασίας.
Όποιος/α διαμένει στην Ελλάδα και έχει προκαταγραφεί, για να ορίσει ημερομηνία
ραντεβού για πλήρη καταγραφή, χρειάζεται να μεταβεί στην ανάλογη ιστοσελίδα.

2. Ο Ο.Α.Ε.Δ. (www.oaed.gr) προσφέρει υπηρεσίες προς όσους/ες εργάζονται.

3. Στην Ελλάδα υπηρεσίες υγείας προσφέρουν οι γιατροί, τα δημόσια και ιδιωτικά
νοσοκομεία και τα κατά τόπους Κέντρα Υγείας. Η φαρμακευτική περίθαλψη παρέχεται
κυρίως από ιδιωτικά φαρμακεία. Η οδοντιατρική περίθαλψη παρέχεται από ιδιωτικούς και
δημόσιους φορείς. Πληροφορίες για τα εφημερεύοντα νοσοκομεία και φαρμακεία υπάρχουν
στις ιστοσελίδες:
http://www.moh.gov.gr/articles/citizen/efhmeries-nosokomeiwn
http://www.moh.gov.gr/articles/citizen/efhmeries-farmakeiwn
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4. Το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος (www.fireservice.gr) σβήνει κάθε είδους πυρκαγιά και
διασώζει πολίτες που κινδυνεύουν μετά από σεισμούς, πλημμύρες και άλλες καταστροφές.

5. H Ελληνική Αστυνομία (ιστοσελίδα: http://www.astynomia.gr/newsite.php?&lang=)
είναι Σώμα Ασφάλειας που έχει αποστολή την εξασφάλιση της δημόσιας ειρήνης.
Αναλαμβάνει τη γενική αστυνόμευση, την πρόληψη και την καταστολή του εγκλήματος,
καθώς και την προστασία του Κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος, στα πλαίσια
της συνταγματικής τάξης. Ελέγχει τη τήρηση των διατάξεων που αφορούν την είσοδο,
έξοδο, παραμονή και εργασία των αλλοδαπών στη χώρα.

6. Υπηρεσίες και τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης (στο πλαίσιο καλλιέργειας δεξιοτήτων
επιβίωσης):
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Άμεση Δράση (Αστυνομία)
Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ)
Κλήση Έκτακτης Ανάγκης
Δασική Υπηρεσία
Πυροσβεστική Υπηρεσία
Τροχαία Αθηνών

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
100
166
112
191
199
210-5230111
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Κέντρο Δηλητηριάσεων

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
210-7793777

*Ημερομηνία ανάκτησης των ιστοσελίδων: 21/03/2019
Στη δεύτερη φάση (4 διδακτικές ώρες), οι μαθητές/τριες, στο πλαίσιο της ανακαλυπτικής
μάθησης, κατακτούν τη γνώση μέσα από διερευνητικές διαδικασίες και στρατηγικές που
υποστηρίζονται εδώ από το 1ο και το 2ο Φύλλο Εργασίας. Οι ερωτήσεις που
περιλαμβάνονται σε αυτά είναι κυρίως κλειστές, κλιμακούμενης δυσκολίας και
διαφοροποιημένες. Άλλωστε, η διαφοροποιημένη διδασκαλία αποτελεί διδακτική
απαίτηση, βασίζεται σε μαθητοκεντρικά οργανωμένα εκπαιδευτικά πλαίσια και εστιάζει
σε μαθησιακές δραστηριότητες που αξιοποιούν ποικιλία κριτηρίων, τρόπων και μέσων.
Προκειμένου να ανταποκριθεί στις διαφορετικές ανάγκες, νοηματοδοτεί τα ενδιαφέροντα
του μαθητικού πληθυσμού δίνοντας έμφαση στη φθίνουσα καθοδήγηση, στη
διαμορφωτική αξιολόγηση και στη διαρκή υποστήριξη των μελών της τάξης του από
μέρους του/της εκπαιδευτικού (Κoυτσελίνη, 2008· Θεοφιλίδης, 2009· Tomlinson, 2010).
Το 1ο Φύλλο Εργασίας (βλ. Ενότητα 2) περιλαμβάνει πέντε δραστηριότητες οι
οποίες μπορούν να πλαισιωθούν κατά βούληση από επιπρόσθετο υλικό και βιωματικές
δράσεις. Οι ασκήσεις (1) και (3) στοχεύουν στην επεξεργασία και αφομοίωση του
θεματικού λεξιλογίου, ενώ η δεύτερη (2) αποσκοπεί στην εμπέδωση βασικών
συντακτικών δομών ή λειτουργιών (π.χ. ΥΡΚ: υποκείμενο, ρήμα και κατηγορούμενο,
ΥΡΑ: υποκείμενο, ρήμα και αντικείμενο) και στοιχείων της μορφολογίας του ρήματος.
Με τη βοήθεια της τέταρτης άσκησης (4), οι μαθητές/τριες εξοικειώνονται με τη χρήση
του ηλεκτρονικού λεξικού (Cummins, 1999: 124) μέσα από τις λεπτομερείς οδηγίες που
τους δίνονται. Έπειτα, συμπληρώνουν τον πίνακα που ακολουθεί χρησιμοποιώντας
στοιχεία από τη μητρική τους γλώσσα με τη βοήθεια βοηθημάτων, ώστε να ενισχυθεί η
επικοινωνία και να δημιουργηθούν εννοιολογικές και διαπολιτισμικές συνδέσεις μεταξύ
των γλωσσών. Συγχρόνως, καλούνται να συνδέσουν τα γλωσσικά/λεξιλογικά στοιχεία
που αντλούν κατά την ηλεκτρονική αναζήτηση με συγκεκριμένα επικοινωνιακά
συμφραζόμενα (Μήτσης, 2004: 135).
Για την υλοποίηση της πέμπτης δραστηριότητας (5), ο/η εκπαιδευτικός στηρίζεται
σε αρχές του Κοινωνικού Εποικοδομισμού (Vygotsky, 1978) που αποδέχεται ότι η
γνώση είναι αποτέλεσμα αλληλεπιδράσεων των ατόμων με το περιβάλλον τους.
Δημιουργεί έτσι 4 ανομοιογενείς ομάδες των 4-5 μαθητών/τριών, με έναν/μια
«δυνατό/ή», δύο «μέτριους/ες» και έναν/μια «αδύναμο/η» μαθητή/τρια (Ματσαγγούρας,
2011). Αναθέτει στα μέλη των ομάδων να πραγματοποιήσουν, ύστερα από την
επεξεργασία αυθεντικών σύντομων κειμένων, ανάλογους διαλόγους με τη βοήθεια του
λογισμικού toondoo (www.toondoo.com). Ένα μέλος της κάθε ομάδας αναρτά στη
συνέχεια τις απαντήσεις στο e-class της τάξης που έχει δημιουργηθεί στο moodle
(http://eclass.sch.gr/) του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Στόχος της δραστηριότητας
είναι η καλλιέργεια δεξιοτήτων ψηφιακού γραμματισμού και παραγωγής προφορικού
λόγου μέσα από τη συνδιαμόρφωση φυσικών επικοινωνιακών συνθηκών στην τάξη και
της αλληλεπίδρασης των ομάδων (Cummins, 1999: 126-131).
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Ενότητα 2: Εκπαιδευτικό υλικό
1ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
«Οι υπηρεσίες»
1. Τι κοινό υπάρχει στις 3 ομάδες λέξεων; Κύκλωσε το
αταίριαστο σε κάθε ομάδα.
1η Ομάδα
Νοσοκομείο
ΕΚΑΒ
Τμήμα Επείγοντων
Περιστατικών
Αστυνομία

2η Ομάδα
Αστυνομία
Τροχαία
Πυροσβεστική
Υπηρεσία

3η Ομάδα
Πυροσβεστική Υπηρεσία
Δασική Υπηρεσία
Κέντρο Δηλητηριάσεων

2. Μπορείτε να συμπληρώσετε τον πίνακα που ακολουθεί και να δημιουργήσετε προτάσεις
αξιοποιώντας το λεξιλόγιο που ήδη γνωρίζετε;
Ενικός αριθμός
α΄ πρόσωπο είμαι άρρωστος
β΄ πρόσωπο
γ΄ πρόσωπο

Πληθυντικός αριθμός

Ενικός αριθμός
α΄ πρόσωπο χρειάζομαι βοήθεια
β΄ πρόσωπο
γ΄ πρόσωπο

Πληθυντικός αριθμός

3. Μπορείτε να συνδέσετε τα γράμματα της στήλης Α με τους αριθμούς της στήλης Β:
Α
Α. για να δηλώσω κλοπή
Β. για να σβηστεί μια πυρκαγιά
Γ. για να αποκτήσω άδεια παραμονής
Δ. για να με εξετάσει γιατρός για χρόνια
ασθένεια
Ε. για να με εξετάσει γιατρός για έκτακτο
περιστατικό
ΣΤ. για να ζητήσω πληροφορίες για την
εργασία μου και το επίδομα ανεργίας

Β
1. ΟΑΕΔ
2. Νοσοκομείο
3. Επείγοντα περιστατικά
4. Πυροσβεστική Υπηρεσία
5. Ελληνική Αστυνομία
6. Υπηρεσία Ασύλου

4. α) Μεταβαίνουμε στην ιστοσελίδα της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα:
http://www.greek-language.gr
β) Στο μενού που βρίσκεται στο πάνω μέρος της σελίδας επιλέγουμε τη «Νέα ελληνική»
και από το παράθυρο που ανοίγει επιλέγουμε «Εργαλεία» και μετά «Ηλεκτρονικά λεξικά».
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Στη σελίδα των Ηλεκτρονικών Λεξικών, από το μενού αριστερά, επιλέγουμε το «Λεξικό της
Κοινής Νεοελληνικής (Μ. Τριανταφυλλίδη)».
γ) Στη νέα σελίδα, στο πάνω μέρος, εμφανίζεται ένα κενό κουτάκι. Εκεί πληκτρολογούμε
με πολλή προσοχή (και χωρίς να ξεχνάμε τους τόνους) μία από τις λέξεις που δίνονται.
Ύστερα κάνουμε κλικ στη λέξη «Βρες».
δ) Συμπληρώνουμε τώρα τον παρακάτω πίνακα με τα στοιχεία που αντλήσαμε:
Λέξη ή φράση

Γράφω στη γλώσσα μου

Πού μπορώ να χρησιμοποιήσω
αυτή τη λέξη ή φράση;

άρρωστος/η
βήχας
εφημερεύων
γιατρός
ιατρική
συνταγή
πόνος
ζαλάδα
εμετός
διάρροια
5 Στη δραστηριότητα αυτή, τα μέλη της κάθε ομάδας καλούνται να πραγματοποιήσουν
σύντομους διαλόγους με βάση τα κείμενα που μελετήσαμε στην τάξη και τους
επικοινωνιακούς στόχους που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα.
Χώρος διεξαγωγής
διαλόγου
στο αστυνομικό
τμήμα

Είδος επικοινωνίας

Στόχος διαλόγου

Προφορικός λόγος
Δια ζώσης παρουσία

2η ομάδα

στο νοσοκομείο

3η ομάδα

στην υπηρεσία
ασύλου
στον χώρο διαμονής

Προφορικός λόγος
Δια ζώσης παρουσία
Προφορικός λόγος
Δια ζώσης παρουσία
Προφορικός λόγος
Τηλεφωνική
επικοινωνία με το
ΕΚΑΒ

να δηλωθεί η απώλεια
του δελτίου
αιτούντος/αιτούσης
άσυλο
να γίνει συνταγογράφηση

1η ομάδα

4η ομάδα

να εκδοθεί δελτίο
αιτούντος/ουσης άσυλο
να επιτευχθεί η μεταφορά
ασθενούς στο
νοσοκομείο

Το 2ο Φύλλο Εργασίας (βλεπ. Ενότητα 3) έχει δημιουργηθεί στη βάση εφαρμογής
στρατηγικών διαφοροποιημένης διδασκαλίας και απευθύνεται σε μαθητές/τριες που έχουν
αποκτήσει ήδη πιο μεγάλη εξοικείωση με την ελληνική γλώσσα. Η ανάπτυξη των
γλωσσικών δεξιοτήτων τους μπορεί να οφείλεται στον διευρυμένο χρόνο παραμονής
τους στην Ελλάδα ή στη δυνατότητα προγενέστερης ή ταυτόχρονης παρακολούθησης
γλωσσικών μαθημάτων σε άλλες εκπαιδευτικές, τυπικές ή άτυπες, δομές. Οι
δραστηριότητες μπορούν να αξιοποιηθούν επιπροσθέτως και για την κάλυψη
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συγκεκριμένων επικοινωνιακών αναγκών στην περίπτωση που μαθητές/τριες ή μέλη των
οικογενειών τους χρειάζεται να διεκπεραιώσουν άμεσα υποθέσεις σε δεδομένους
κρατικούς φορείς. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού είναι
ιδιαιτέρως καθοδηγητικός και υποστηρικτικός, ενώ προτείνεται και η εφαρμογή τεχνικών
εξατομικευμένης διδασκαλίας ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες.
Ενότητα 3: Εκπαιδευτικό υλικό
2ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
«Διάλογος στη Δημόσια Υπηρεσία»
1. Συμπληρώνω τα παρακάτω κενά:
α) Όταν καλέσω τον αριθμό 166, θα αναφέρω:
- Η γυναίκα μου ..................... . Πρέπει να μεταφερθεί στο.................... Πολύ γρήγορα, δεν
μπορεί να.................................Είμαστε στην οδό..........................................
β) Όταν καλέσω τον αριθμό 199, θα αναφέρω:
- Υπάρχει......................................................................Καίγεται
ένα..........................................
γ) Όταν τηλεφωνήσω στο Κέντρο Δηλητηριάσεων, θα αναφέρω:
- Αισθάνομαι.......................................................................................
Έχω............................................ Μπέρδεψα το σιρόπι μου με το οινόπνευμα.

2. Τι θα κάνω σε περίπτωση που χάσω ή μου κλέψουν το Δελτίο Αιτούντος/Αιτούσης

Άσυλο;

3. Βάζω τις παρακάτω φράσεις σε χρονολογική σειρά
χρησιμοποιώντας τους αριθμούς 1-7 και αρχίζοντας με τον αριθμό
1 από την ενέργεια που θα γίνει πρώτη:
Μόλις διαπιστώσω ότι έχασα ή μου έκλεψαν το Δελτίο
Αιτούντος/αιτούσης Άσυλο:
..............θα έχω πάντα μαζί μου το Δελτίο Αντικατάστασης
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..............θα ζητήσω βεβαίωση από την Υπηρεσία Ασύλου
..............θα πάω στο Αστυνομικό Τμήμα τη Βεβαίωση από την Υπηρεσία Ασύλου
..............θα δηλώσω την απώλεια ή κλοπή του Δελτίου στην Αστυνομία
..............η αστυνομία θα μου δώσει Σημείωμα
..............θα προσκομίσω το Σημείωμα στην Υπηρεσία Ασύλου
..............θα εκδοθεί Δελτίο Αντικατάστασης

4.
Ας
μελετήσουμε
τον
παρακάτω διάλογο με τη βοήθεια του/της εκπαιδευτικού.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ηλεκτρονικά λεξικά και βοηθήματα, καθώς και στοιχεία από
τις γλώσσες που γνωρίζετε για να εξηγήσετε δύσκολα σημεία στους/στις συμμαθητές/τριές
σας.
Διάλογος πολίτη με υπάλληλο που υπηρετεί σε ΔΟΥ
Πολίτης: Να σας ρωτήσω κάτι;
Υπάλληλος: Nα περιμένετε στη σειρά σας.
Πολίτης: Μήπως είμαι σε λάθος σημείο;
Υπάλληλος: Να περιμένετε !! ...........Tι θέλετε;
Πολίτης : Θέλω να έχω ΑΦΜ. Τι πρέπει να σας φέρω;
Υπάλληλος: Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την έκδοση
ΑΦΜ είναι:
1) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας για Έλληνες πολίτες. Για αλλοδαπούς/ες
χρειάζονται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άδεια Παραμονής σε ισχύ ή Ταυτότητα
Ευρωπαίου Πολίτη από το Τμήμα Αλλοδαπών αθεώρητη (πρέπει να έχετε μαζί σας και
την ταυτότητα ή το διαβατήριο για επίδειξη, διαφορετικά οι φωτοτυπίες πρέπει να
είναι νόμιμα επικυρωμένες).
2) Επικυρωμένη εξουσιοδότηση, όταν το ΑΦΜ θα εκδοθεί από εξουσιοδοτημένο
πρόσωπο.
3) Πιστοποιητικό γέννησης, στην περίπτωση που δεν υπάρχει ταυτότητα (για
παράδειγμα, για τους ανήλικους).
4) Συμπλήρωση της δήλωσης απόδοσης ΑΦΜ
5) Οι αλλοδαποί/ες υπήκοοι, για την πιστοποίηση της διεύθυνσης κατοικίας, θα πρέπει
να προσκομίσουν επιπλέον μια υπεύθυνη δήλωση του ατόμου που τους φιλοξενεί με
το γνήσιο της υπογραφής του, αλλά και είτε Ε9 -σε περίπτωση που ο χώρος είναι
ιδιόκτητος- είτε μισθωτήριο από το taxisnet σε περίπτωση ενοικιασμένου χώρου.


Μπορείς να θυμηθείς έναν ανάλογο διάλογο που έκανες σε μια ελληνική δημόσια
υπηρεσία ή σε ανάλογη υπηρεσία της χώρας καταγωγής σου; Αν ναι, μπορείς να τον
καταγράψεις στην ελληνική γλώσσα σε συνεργασία με τον συμμαθητή/τριά σου;
- 286 -

ου

Πρακτικά του 1 Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου
«Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Πολιτιστικές Δραστηριότητες»

Πολίτης: …………………………………………………………………
Υπάλληλος:…………………………………………………………………..
Πολίτης: …………………………………………………………………
Υπάλληλος:…………………………………………………………………..
Πολίτης: …………………………………………………………………
Υπάλληλος:…………………………………………………………………..


Υποδυθείτε τώρα τους ρόλους του πολίτη και του υπαλλήλου και παρουσιάστε τον
διάλογο στα υπόλοιπα μέλη της τάξης σας.

Αξιολόγηση και επέκταση του διδακτικού σεναρίου
Για την αξιολόγηση σε επίπεδο τάξης προκρίνεται η χρήση πινάκων αυτοαξιολόγησης
που θα συντάσσονται με βάση τους διδακτικούς στόχους που έχουν τεθεί (βλ. ενδεικτικά
Ενότητα 4). Καθώς αυτοί ενδέχεται να διαφοροποιούνται αναλόγως των ιδιαίτερων
εκπαιδευτικών συνθηκών, είναι επιθυμητή η προσαρμογή και ο εμπλουτισμός των
τεχνικών αξιολόγησης (Πετροπούλου κ.ά., 2015), ώστε να καλύπτουν ζωτικές ανάγκες
και επιμέρους ομάδων μαθητών/τριών. Στο πλαίσιο της διαμορφωτικής αξιολόγησης,
μπορούν έτσι να καταγράφονται τμηματικά στοιχεία από την παρέμβαση σε
διαμορφωμένα ημερολόγια καταγραφής που θα αποτυπώνουν την πρόοδο κάθε
μαθητή/τριας και θα συνυπολογίζουν την προσωπική και γλωσσική βιογραφία όλων των
μελών της τάξης.
Η αξιοποίηση της νέας γνώσης μέσω της οργάνωσης επισκέψεων στις
πλησιέστερες δημόσιες υπηρεσίες, με στόχο την ενθάρρυνση της γλωσσικής χρήσης σε
αυθεντικά καταστασιακά περιβάλλοντα, αλλά και την ενίσχυση της κοινωνικοποίησης
των αλλοδαπών μαθητών/τριών, κρίνεται ιδιαιτέρως αποτελεσματική. Στην περίπτωση
των προσφύγων, είναι μάλιστα επιτακτική, καθώς η ρύθμιση γραφειοκρατικών
υποθέσεων εγγράφεται συνήθως στις άμεσες προτεραιότητές τους και είναι
συνυφασμένη με την επιβίωση και προσαρμογή στη χώρα υποδοχής. Έτσι, τη στιγμή που
μέλη του οικογενειακού ή οικείου περιβάλλοντος των προσφυγόπουλων δεν έχουν
ενδεχομένως δυνατότητα πρόσβασης σε μαθησιακά περιβάλλοντα ή στερούνται εν γένει
υποστηρικτικού πλαισίου, η ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών
που φοιτούν στις Τάξεις Υποδοχής μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση των συνθηκών
διαβίωσης ευρύτερων εθνοτικών ομάδων ή κοινοτήτων.
Ενότητα 4: Εκπαιδευτικό υλικό
Φύλλο αυτοαξιολόγησης

Ναι

1. Έμαθα ποια είναι η αποστολή βασικών ελληνικών δημόσιων
υπηρεσιών;
2. Είμαι σε θέση να διαβά ω τα ονόματα και να αναγνωρί ω τα
λογότυπα τους;
3.Μπορώ να χρησιμοποιώ λεξιλόγιο που σχετί εται με τις
ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες;
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4. Μπορώ να επικοινωνώ αποτελεσματικά σε μια δημόσια
υπηρεσία;
5. Μπορώ να αναγνωρίσω βασικά αρκτικόλεξα/ακρωνύμια της
ελληνικής γλώσσας;
6. Μπορώ να ανα ητήσω πληροφορίες στο διαδίκτυο για θέματα
που αφορούν προσωπικές μου υποθέσεις;
7. Χάρηκα που συμμετείχα στο σημερινό μάθημα;
8. Χάρηκα που ήμουν μέλος των ομάδων που δημιουργήθηκαν
στο σημερινό μάθημα;
9. Θα αξιοποιήσω τις γνώσεις που απέκτησα στην καθημερινή μου
ωή;
10. Είμαι σε θέση να βοηθήσω πρόσωπα από το οικογενειακό και
φιλικό μου περιβάλλον, ώστε να ρυθμίσουν προσωπικές τους
υποθέσεις;

Συζήτηση-Συμπεράσματα
Ο διδακτικός σχεδιασμός του παρόντος σεναρίου βασίστηκε στην αναγκαιότητα
διασύνδεσης των επικοινωνιακών αναγκών των αλλοδαπών μαθητών/τριών με την
κοινωνική πραγματικότητα μέσα στην οποία ζουν υπό καθεστώς ενίοτε αυξημένης
ανασφάλειας. Η θεματική ενότητα στην οποία στηρίζεται αντλείται από την
καθημερινότητά τους και αποσκοπεί στην υποστήριξη τόσο των ίδιων των νέων όσο και
των μελών του ευρύτερου περιβάλλοντός τους. Η επαφή με ποικίλα αυθεντικά κείμενα,
που σχετίζονται με τη διευθέτηση γραφειοκρατικού τύπου υποθέσεων ή με την
ετοιμότητά τους να αντιμετωπίζουν έκτακτες καταστάσεις, πραγματοποιείται μέσω της
προσπάθειας δημιουργίας φυσικών πλαισίων αλληλεπίδρασης εντός τάξης (Gout, 2017).
Η ενεργή χρήση της γλώσσας προωθείται μέσα από συνεργατικές δραστηριότητες στις
οποίες κυρίαρχο ρόλο διαδραματίζει η δημιουργική αξιοποίηση των δυνατοτήτων της
τεχνολογίας (Μήτσης, 1998· 2004: 40) .
Η καλλιέργεια έτσι των γλωσσικών δεξιοτήτων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την
απόκτηση ή τον εμπλουτισμό ψηφιακών εμπειριών γραμματισμού (Kalantzis & Cope,
2001: 214) που, στην περίπτωση των προσφύγων που βρίσκονται συχνά υπό μετακίνηση,
έχουν ιδιαιτέρως βαρύνουσα σημασία. Μέσω και της εξοικείωσης ή της εξομάλυνσης
τεχνικών όρων ή φράσεων που απαντούν στον χώρο της δημόσιας διοίκησης, η
διαπραγμάτευση κειμενικών περιβαλλόντων που παράγονται στα δεδομένα κοινωνικά
και πολιτισμικά συμφραζόμενα (Kalantzis & Cope, 2001: 214) αποκτά μια πολυεπίπεδη
στόχευση: δεν συμβάλει μόνο στην ανάπτυξη δεξιοτήτων φυσικής διάδρασης με τον
ελληνόφωνο πληθυσμό, αλλά θέτει τις βάσεις για την ενίσχυση μεταγνωστικών και
κατεξοχήν κοινωνικά προσανατολισμένων δεξιοτήτων. Λόγω των ραγδαίων εξελίξεων
και του ρευστού πλαισίου δράσης πολλών κοινοτήτων, ζητούμενο παραμένει, μέσα από
τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ανάλογων γλωσσοδιδακτικών δράσεων, η θωράκιση
ενός πλέγματος ικανοτήτων που θα επιτρέψουν τη σταδιακή αυτονόμηση των ευάλωτων
ομάδων, ευνοώντας την περαιτέρω διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους στο πλαίσιο μιας
δημοκρατικής κοινωνίας ενεργών πολιτών. Στην προσπάθεια αυτή, καθοριστικός είναι ο
ρόλος της εκπαιδευτικής κοινότητας που καλείται να χαρτογραφήσει τις ανάγκες του
μαθητικού πληθυσμού και να εφαρμόσει ευέλικτες πρακτικές (Oxford, 1990·
Οικονομάκου, 2019: 6) που θα νοηματοδοτούν το γλωσσικό και πολιτισμικό κεφάλαιο
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όλων των μαθητών/τριών και θα αναδεικνύουν την κοινωνική διάσταση της γλώσσας σε
όλο της το εύρος.
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Βίκυ Παπαϊωάννου*
ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΩΣ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΤΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΡΕΥΝΑ
Στο πλαίσιο εκπόνησης της μεταπτυχιακής μου διατριβής στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και
Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, διεξήγαγα, το Δεκέμβριο του
2017 στην περιοχή της Ελευσίνας, κοινωνική έρευνα με θέμα τους ερασιτέχνες
καλλιτέχνες και τις εκπαιδευτικές τους διαδρομές. Ένα από τα συμπεράσματα που
προέκυψαν συνέδεσε τις πολιτιστικές δραστηριότητες της παιδικής-εφηβικής ηλικίας,
που προσφέρονται σε τυπικά αλλά και σε άτυπα εκπαιδευτικά πλαίσια, με την ενίσχυση
της ερασιτεχνικής καλλιτεχνίας, που μπορεί να αποτελέσει ακόμα και εναλλακτική για
επαγγελματική ενασχόληση, ειδικά όταν πρόκειται για καλλιτεχνικούς τομείς και χώρους
δραστηριοποίησης που δεν απαιτούν επίσημες πιστοποιήσεις.
Λέξεις-κλειδιά:
ερασιτέχνες
καλλιτέχνες,
εποικοδομητισμός, πολιτιστικές δραστηριότητες.

άτυπα

περιβάλλοντα

μάθησης,

EDUCATIONAL CULTURAL ACTIVITIES AS ACHIEVEMENTS
OF THE AMATEUR ARTISTIC CREATION
THOUGHTS AND CONCLUSIONS FROM A RECENT SURVEY
As a part of my postgraduate thesis at the Department of Educational and Social Policy of
the University of Peloponnese, in December 2017, I conducted a social research in the
area of Elefsina about amateur artists and their educational paths. One of the conclusions
that emerged linked the cultural activities of childhood and adolescence, offered in both
formal and informal educational contexts, to amateur art. According to the findings,
cultural activities boost amateur artistic creation and can even be an alternative to
professional engagement, especially when it comes to artistic areas and places of activity
where official certification is not required.
Key words: amateur artists, informal learning environments, constructivism, cultural
activities.
Εισαγωγή
Οι εκπαιδευτικές πολιτιστικές δραστηριότητες, που πραγματοποιούνται μέσα στα τυπικά
σχολικά πλαίσια, οδηγούν στην παραγωγή έργων παιδικής - εφηβικής καλλιτεχνικής
δημιουργίας, που παρουσιάζονται ως έργα άρτια με την έννοια ότι μπορούν να
προβάλλονται ευρύτατα, ακόμα και μέσω των νέων τεχνολογιών (διαδίκτυο και
κοινωνικά δίκτυα) σε ένα κοινό πολύ μεγαλύτερο από αυτό της οικογένειας, της τάξης,
του σχολείου ή της τοπικής κοινότητας, ενώ μπορούν ακόμη και να αξιοποιούνται για
* Η Β.Π. είναι φιλόλογος, υπ. Διδάκτορας του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Επικοινωνία: v.papaioan@uop.gr
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εμπορικούς-κοινωνικούς σκοπούς (φεστιβάλ ή παζάρια για ενίσχυση του σχολικού
ταμείου και για άλλους κοινωνικούς σκοπούς). Οι μαθητές, όντας μέλη του κοινού που,
ακόμη και χωρίς την επίσημη αναγνώριση των δεξιοτήτων τους, παράγουν πολιτισμό με
το όνομά τους, μετατρέπονται σε ερασιτέχνες καλλιτέχνες (John Roberts στο Vodanovic,
2013), αποκτούν μία νέα ταυτότητα και αναπτύσσουν δεξιότητες που δεν είναι πάντα
καθορισμένες στη στοχοθεσία του τυπικού προγράμματος σπουδών. Ωστόσο, τέτοιου
είδους δραστηριότητες αποτελούν έναυσμα και ενθάρρυνση για την ερασιτεχνική
καλλιτεχνική δραστηριοποίηση και αφετηρία για επαγγελματική ενασχόληση σε
καλλιτεχνικούς τομείς, ανεξάρτητα από την απόκτηση επίσημης πιστοποίησης, καθώς
υπάρχουν καλλιτεχνικά πεδία και εργασιακά περιβάλλοντα που δεν την προϋποθέτουν
(Καρακιουλάφη, 2012).
Χαρτογραφώντας τις εκπαιδευτικές πολιτιστικές δραστηριότητες
Το περιεχόμενο της λέξης «πολιτισμός» αρχικά απέδιδε την σωστή κοινωνική
συμπεριφορά ενός ατόμου και στη συνέχεια απέκτησε το νόημα του πνευματικά
καλλιεργημένου τρόπου ζωής (Mennell & Rundell, 1998). Συμπυκνώνοντας τη
φιλοσοφική αντίληψη των Διαφωτιστών, προσδιόρισε ένα ανώτερο επίπεδο κοινωνικής
ζωής και οργάνωσης (Γκέφου-Μαδιανού, 1999), φτάνοντας στον 20o αιώνα να
συμπεριλαμβάνει την ανάπτυξη της τεχνικής, τους τρόπους κοινωνικής συμπεριφοράς,
την εξέλιξη της επιστημονικής γνώσης και τον τρόπο διαβίωσης των ανθρώπων σε όλες
τις εκφάνσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας και δημιουργίας (Elias, 1997). Σύμφωνα,
άλλωστε, με τους κοινωνιολόγους, ο πολιτισμός αποτελεί στοιχείο κοινωνικής συνοχής
και σημείο αναφοράς της συλλογικής ταυτότητας ενός κοινωνικού συνόλου (Μπιτσάνη,
2004).
Οι προσδιορισμοί αυτοί μας βοηθούν να κατανοήσουμε ζητήματα στοχοθεσίας των
εκπαιδευτικών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, που συμβαίνουν μέσα στα σχολικά
πλαίσια. Μολονότι δεν ανήκουν στον βασικό σχεδιασμό του τυπικού σχολικού
προγράμματος διδασκαλίας, που είναι χρονικά οριοθετημένος και αξιολογεί τη μαθητική
επίδοση, αυτού του είδους οι δραστηριότητες εντάσσονται στη σχολική ζωή. Δομούνται
σε ακολουθίες παιδαγωγικών αλληλεπιδράσεων, βασίζονται στην ομάδα και επιδιώκουν
να φέρουν τους μαθητές σε επαφή με την τέχνη, για να ενισχύσουν τη δημιουργικότητά
τους με έναν τρόπο που συχνά θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε καινοτόμο.
Αποσυνδεμένες από κάθε έννοια πιστοποίησης καλλιτεχνικών σπουδών, αποβλέπουν
«στην πνευματική ανάπτυξη, στην αισθητική καλλιέργεια, στη δημιουργική έκφραση των
μαθητών και γενικά στην ευαισθητοποίησή τους σε θέματα πολιτισμού» (Υπουργική
απόφαση Γ2/4867/1992 στο Μουγιακάκος & Μώρου, 2007: 13).
Αυτού του είδους οι δραστηριότητες συναντώνται από τα πρώτα βήματα της
οργανωμένης σχολικής κοινότητας. Συνδέονταν άλλοτε με εθνικές ή θρησκευτικές
γιορτές, όπως η γιορτή της 28ης Οκτωβρίου και των Χριστουγέννων, κι άλλοτε με τον
τρόπο που οργανώνεται η ίδια η σχολική ζωή, όπως η λήξη της σχολικής χρονιάς
(Δροσίνης, 1903 · Αντωνόπουλος, 1947 · Λέφας, 1942). Εξακολούθησαν σαφώς πιο
εμπλουτισμένες και όχι τόσο στενά συνδεδεμένες με την έννοια των εορταστικών
εκδηλώσεων.
Έχοντας, λοιπόν, τη μορφή λογοτεχνικών ή μουσικών εκδηλώσεων, διαγωνισμών,
θεατρικού εργαστηρίου ή παραστάσεων, εικαστικής έκθεσης, λέσχης φωτογραφίας,
έκδοσης εφημερίδων, παραδοσιακών χορών, υποδοχής σημαντικών προσωπικοτήτων ή
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επισκέψεων σε μουσεία και σε άλλους πολιτιστικούς χώρους, ενεργοποιούν δυνάμεις των
μαθητών καθώς τους φέρνουν σε επαφή με θεματικές και πεδία με τρόπο που ο βασικός
κορμός μαθημάτων του τυπικού αναλυτικού προγράμματος αδυνατεί να το κάνει, καθώς
στέκεται περισσότερο στη θεωρητική ενασχόληση με τα καλλιτεχνικά ζητήματα σε
αντίθεση με τη βιωματική, ερευνητική εμπλοκή αλλά και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, που
υπόσχονται οι εκπαιδευτικές πολιτιστικές δραστηριότητες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι
μαθητές δραστηριοποιούνται, αναλαμβάνουν ευθύνες και πρωτοβουλίες, ενώ οι
εκπαιδευτικοί σε ρόλο εμψυχωτή καθοδηγούν τους μαθητές σε καλλιτεχνικές διαδρομές,
ακόμη κι αν δεν είναι ούτε και εκείνοι εξειδικευμένοι σε αυτά τα αντικείμενα. Πρόκειται
για μία διαδικασία που προτείνεται ως προαιρετική και αποτινάσσει από επάνω της την
αυστηρή έννοια της μαθητικής αξιολόγησης, συχνά διατηρώντας διάθεση εξωστρέφειας
προς την τοπική και όχι μόνο κοινωνία.
Οι εκπαιδευτικές πολιτιστικές δραστηριότητες και η εκχώρηση του ελεύθερου
χρόνου
Διατηρώντας αυτά τα χαρακτηριστικά, οι πολιτιστικές δραστηριότητες απαιτούν τόσο
από τους εκπαιδευτικούς όσο και από τους μαθητές εξωσχολικό χρόνο, ένα μέρος,
δηλαδή, από εκείνον το χρόνο που χαρακτηρίζουμε ελεύθερο. Μπορεί, μάλιστα, ο χρόνος
αυτός να έχει και προηγούμενα διατεθεί, καθώς ταυτόχρονα με τη σχολική εκπαίδευση
λειτουργεί και ένα παράλληλο εκπαιδευτικό σύμπαν που προσφέρει μη τυπική και άτυπη
εκπαίδευση καλλιτεχνικού περιεχομένου, που οι μαθητές και οι οικογένειές τους
ακολουθούν έχοντας σε κάθε περίπτωση τα δικά τους κίνητρα. Πολιτιστικοί οργανισμοί,
βιβλιοθήκες, διαφόρων ειδών σύλλογοι, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, άτυπες
ομάδες, κοινότητες νέων και διαδικτυακές πλατφόρμες και εφαρμογές παρέχουν
καλλιτεχνική εκπαίδευση σε ενήλικες και ανήλικους, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να
αναπτύξουν ή να ενισχύσουν τα καλλιτεχνικά τους ενδιαφέροντα. Διαμορφώνεται με
αυτόν τον τρόπο μια διασύνδεση ανάμεσα σε αυτό που προσφέρουν οι άτυπες και οι μη
τυπικές μορφές μάθησης με εκείνο που το σχολείο καλλιεργεί μέσα από τις πολιτιστικές
δραστηριότητες. Πρόκειται για μία διασύνδεση που είναι αμφίδρομη και
αλληλουποστηρικτική (πιν. 1). Στην περίπτωση αυτή, ανακαλύπτουμε μέσα στο σχολείο
μαθητές με καλλιτεχνικές ικανότητες, που μπορούν να αναβαθμίσουν ποιοτικά το
παραγόμενο αποτέλεσμα, αλλά και εκπαιδευτικούς που έχουν τη διάθεση να
λειτουργήσουν με έναν πιο δημιουργικό τρόπο μέσα στα σχολικά πλαίσια.
Αν ισχύει ότι οι σύγχρονοι άνθρωποι «δέχονται με όλο και μεγαλύτερη δυσφορία
τους ποικίλους καταναγκασμούς που επιβάλλουν η εργασία, η οικογένεια, το σχολείο,
αναζητώντας και διεκδικώντας, άμεσα ή έμμεσα, μεγαλύτερα περιθώρια προσωπικής
ελευθερίας και έκφρασης» (Κορωναίου, 1996), τότε θα πρέπει να σκεφτούμε τη σημασία
που έχει η διάθεση του ελεύθερου χρόνου στις πολιτιστικές δραστηριότητες. Η
εκχώρηση μέρους από τον ελεύθερο χρόνο για μια τέτοιου είδους συμμετοχή θα πρέπει
με κάποιο τρόπο να ικανοποιεί τους εμπλεκόμενους, να τους προσφέρει στοιχεία ικανά
να προσελκύσουν το ενδιαφέρον τους και να τους δεσμεύσουν σε μία διαδικασία, της
οποίας ο έντονος βιωματικός χαρακτήρας δεν επιτρέπει σε διαφορετική περίπτωση την
ενασχόληση για μεγάλο διάστημα. Ακόμα κι αν δεν πρόκειται για συνειδητή επιλογή, η
απουσία υποχρεωτικότητας και η έλλειψη των διαδικασιών που ακολουθεί η
παραδοσιακή διδασκαλία επιτρέπουν σε αυτού του είδους τη συμμετοχή την καλύτερη
ανταπόκριση στις ανάγκες και τις επιθυμίες των μαθητών/εκπαιδευόμενων. Όταν,
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μάλιστα, έλκουν το ενδιαφέρον των παιδιών-εφήβων και προκύπτουν από ελεύθερη
επιλογή, συνδέουν τον κοινωνικό χώρο των μαθητών με το σχολικό χώρο, επηρεάζοντας
και το παιδαγωγικό κλίμα του σχολείου.
Πίνακας 1

Το συνεχές της μάθησης και ο εκπαιδευτικός εποικοδομητισμός
Στην περίπτωση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων γίνεται, επομένως, πιο εύκολα
αντιληπτό ότι δεν μπορούμε να θέτουμε αυστηρούς και χρονικά διαφοροποιημένους
διαχωρισμούς ανάμεσα στην τυπική, μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση. Οι Colley et al.
(2003) διέκριναν ως ανακριβή τη διάκριση μεταξύ τυπικών και άλλων μορφών μάθησης,
ενώ κι άλλοι μελετητές αναγνωρίζουν δυσκολία στην ασφαλή διάκριση των κατηγοριών,
καθώς θεωρούν ότι το ένα είδος μάθησης επικαλύπτει το άλλο (Misko, 2008; Eshach,
2007; Marsick, 2009). Έτσι, αναγνώρισαν ότι η μάθηση συμβαίνει σε ένα συνεχές και
περιέχει διάφορα επίπεδα τυπικότητας και άτυπης συμπεριφοράς (Colley et al., 2003),
ανάμεσα στα οποία κινείται, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι μορφές αυτές δεν
αλληλεπικαλύπτονται (πιν. 2), ακόμα και μέσα στο πλαίσιο της τυπικής μάθησης. Στην
περίπτωση που εξετάζουμε μπορούμε να χαρακτηρίσουμε σε ικανό βαθμό τις
πολιτιστικές δραστηριότητες ως μία άτυπη εκπαίδευση που προσφέρεται και
ενθαρρύνεται μέσω των τυπικών προγραμμάτων σπουδών.
Τέτοιου είδους τοποθετήσεις δεν θα μπορούσαν να γίνουν αποδεκτές, αν δεν είχε
προηγηθεί η παιδαγωγική θεωρία του εποικοδομητισμού, που υποστήριξε ότι η γνώση
οικοδομείται ενεργά από το σκεπτόμενο άτομο, δε λαμβάνεται παθητικά από το
περιβάλλον και είναι μια διαδικασία προσαρμογής που οργανώνει τον κόσμο της
εμπειρίας και δεν ανακαλύπτει έναν ανεξάρτητο, προϋπάρχοντα κόσμο έξω από το μυαλό
του ατόμου (Koutselini & Hadjiyianni, 2000). Ο ενστερνισμός αυτής της θεωρίας μάς
οδήγησε στο να κατανοήσουμε ότι δεν είναι μόνο το οργανωμένο πρόγραμμα σπουδών
και η παραδοσιακή διδασκαλία εκείνα που οδηγούν στη γνώση. Για αυτό το λόγο οι
εκπαιδευτικές πολιτιστικές δραστηριότητες, ως μια διαφοροποίηση και εναλλακτική
αυτού που το Υπουργείο Παιδείας ορίζει ως διδακτέα ύλη, παρουσιάζουν τη δυναμική
του άτυπου και μη τυπικού, όπως εκφράζεται μέσα από την τυπικότητα.
- 294 -

ου

Πρακτικά του 1 Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου
«Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Πολιτιστικές Δραστηριότητες»

Πίνακας 2

Μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας και συμπεράσματα που συνδέονται με τις
εκπαιδευτικές πολιτιστικές δραστηριότητες
Η έρευνα υλοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2017 και ο πληθυσμός στον οποίο απευθύνθηκε
ήταν οι ερασιτέχνες καλλιτέχνες που ασχολούνται με διάφορα είδη τέχνης. Το δείγμα
αποτέλεσαν 10 καλλιτέχνες, γυναίκες και άνδρες, που δραστηριοποιούνται στο Δήμο
Ελευσίνας, κι έχουν διαφορετικά ηλικιακά και εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά. Σε αυτό
συμπεριλήφθηκαν δύο ανήλικοι, μία μαθήτρια 16 ετών που ασχολείται με τη μουσική και
το τραγούδι και ένας μαθητής 15 ετών που ασχολείται κυρίως με ευρωπαϊκούς και
μοντέρνους χορούς. Οι υπόλοιποι ήταν ενήλικες, καλύπτοντας ένα ηλικιακό φάσμα από
34 έως 66 ετών. Η έρευνα ακολούθησε την ποιοτική προσέγγιση και χρησιμοποίησε ως
εργαλείο συλλογής δεδομένων την ημιδομημένη προσωπική συνέντευξη.
Τα δεδομένα που προέκυψαν ήταν αρκετά και οδήγησαν σε ενδιαφέροντα
συμπεράσματα. Σε σχέση με όσα μας απασχολούν στην παρούσα περίπτωση, φάνηκε ότι
οι εκπαιδευτικές πολιτιστικές δραστηριότητες τροφοδοτούν την ερασιτεχνική
καλλιτεχνική δημιουργία, είτε ως εναρκτήριο ερέθισμα για περαιτέρω ενασχόληση, είτε
ως επιβράβευση και δύναμη για συνέχεια. Στην περίπτωση των δύο μαθητών, η
συμμετοχή τους στη χορωδία και τη μουσική μπάντα του σχολείου, καθώς και στην
παράσταση χορού αντίστοιχα, τους ενθάρρυνε για να συνεχίσουν, επηρέασε τον
επαγγελματικό τους προσανατολισμό, αλλά και βέλτιωσε το παιδαγωγικό κλίμα του
σχολείου.
Συγκεκριμένα, στην περίπτωση της δεκαεξάχρονης μαθήτριας, η συμμετοχή στη
γιορτή της 28ης Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια φοίτησής της στη γ΄ γυμνασίου, συντέλεσε
στο να δημιουργηθεί μία μπάντα, στην οποία οι συμμετέχοντες μαθητές, που πριν δεν
γνωρίζονταν προσωπικά, συνέχισαν να εξασκούνται, να φτιάχνουν δικά τους τραγούδια
και να συμμετέχουν σε εκδήλωση του Δήμου που ήταν αφιερωμένη στην παγκόσμια
ημέρα ευρωπαϊκής μουσικής.
«Με την πρώτη μου μπάντα ξεκινήσαμε από το σχολείο. Δηλαδή ξεκινήσαμε από μια
σχολική γιορτή και είδαμε ότι όλοι ακούγαμε ροκ, το είδος που μας αρέσει πιο πολύ. Αλλά,
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εντάξει η γιορτή ήταν 28η. Ήμουν τρίτη γυμνασίου και μετά είπαμε μαζί με τη δασκάλα μας
να μαζευτούμε σε ένα σπίτι, να κάνουμε πρόβες και δέσαμε πάρα πολύ. Δηλαδή, δεν
περίμενα ότι θα έχω τόσα κοινά με άλλα παιδιά, τα οποία, τα περισσότερα ήταν ένα χρόνο
μικρότεροι μου και κάποιοι ήταν στην ίδια ηλικία. Που δεν είχαμε ξαναμιλήσει ποτέ.
Δηλαδή, δεν τα ήξερα καν ότι ήταν στο σχολείο μου τα παιδιά. Και είδαμε μετά ότι έκανε ο
Δήμος εδώ στην Ελευσίνα παγκόσμια ημέρα ευρωπαϊκής μουσικής και λέμε γιατί να μην
βάλουμε συμμετοχή. Είχαμε έτοιμα τραγούδια, το πρότεινα εγώ στα παιδιά. Ήταν η πρώτη
μας συναυλία. Από τρίτη γυμνασίου μέχρι και σήμερα συναντιώμαστε και κάνουμε πρόβα».
Επίσης, ο δεκαπεντάχρονος μαθητής, που ασχολείται με το χορό, ξεκίνησε
μαθήματα σε ιδιωτική σχολή μοντέρνου χορού, όμως η αποδοχή που δέχτηκε από τη
συμμετοχή του σε σχολική παράσταση και τα θετικά σχόλια που ακούει όταν
παρουσιάζει τις χορογραφίες του στα σχολικά πάρτι τον ενθαρρύνουν να συνεχίσει, να
επιθυμεί να παρουσιάζει χορογραφίες σε εκδηλώσεις και ακόμα και να φαντάζεται ένα
χορευτικό επαγγελματικό μέλλον για εκείνον, μετά από την ολοκλήρωση
πανεπιστημιακών σπουδών σε άλλο, τελείως διαφορετικό τομέα.
«Σε σχέση με τις παραστάσεις με έχουν δει και οι φίλοι μου. Στο σχολείο όταν είχα
χορέψει με μια κοπέλα, εγώ ντρεπόμουν πάντα να χορέψω στο σχολείο, είχαν μείνει όλοι οι
φίλοι μου άφωνοι, και καλά ότι ποτέ δεν το περιμέναμε και πας μόνο τόσο λίγο καιρό... Η
κοπέλα ό,τι ήξερε. Εγώ τη βοήθησα για να φτιάξουμε μαζί τη χορογραφία... Στα πάρτι των
σχολείων, χορεύουμε με τους φίλους μου δικές μου χορογραφίες. Είμαστε το επίκεντρο του
πάρτι».
Συμπεράσματα
Αυτές οι τοποθετήσεις των μαθητών φανερώνουν τον τρόπο που λειτουργεί μια
εκπαιδευτική δραστηριότητα μέσα στο σχολείο. Ενισχύοντας την ελεύθερη και
προαιρετική συμμετοχή - χαρακτηριστικό στοιχείο για τον ενεργό πολίτη που επιθυμούμε
στην κοινωνία του μέλλοντος -, αναπτύσσοντας το ενδιαφέρον των μαθητών για την
καλλιτεχνική δημιουργία και την παραγωγή πολιτιστικών προϊόντων, ενθαρρύνοντας την
απόκτηση καλλιτεχνικών ικανοτήτων, υποστηρίζοντας την πρόθεση συνέχισης της
καλλιτεχνικής δραστηριότητας και συσφίγγοντας τις κοινωνικές συνδέσεις τόσο μέσα
στο σχολικό χώρο, όσο και ανάμεσα στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο και το σχολείο, οι
πολιτιστικές δραστηριότητες φανερώνουν τη σπουδαιότητα του ρόλου τους σε σχέση με
την ερασιτεχνική καλλιτεχνική δημιουργία. Όλα αυτά με έναν άτυπο τρόπο, που
διαπιστώσαμε ότι εναρμονίζεται με την ξεκάθαρα τυπική μορφή των εγκύκλιων
σπουδών.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Αντωνόπουλος, Α. (1947). Οδηγός δια την διοργάνωσιν των σχολικών εορτών και
ομιλιών. Πάτραι: Αχαιός, σελ. 46-52.
Γκέφου-Μαδιανού, Δ. (1999). Πολιτισμός και Εθνογραφία: Από τον εθνογραφικό
ρεαλισμό στην πολιτισμική κριτική. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Δροσίνης, Γ. (1903). Τα σχολεία και η εθνική εορτή. Εθνική Αγωγή, τόμ. Β΄, αρ. 7, σελ.
74-75, Αθήνα.

- 296 -

ου

Πρακτικά του 1 Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου
«Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Πολιτιστικές Δραστηριότητες»

Καρακιουλάφη, Χ. (2012). «Είναι και τέχνη και επάγγελμα»: προσλήψεις της
καλλιτεχνικής εργασίας - το παράδειγμα των ηθοποιών στην Ελλάδα. Επιθεώρηση
Κοινωνικών Ερευνών, 137(137-138), 113-140.
Κορωναίου, Α. (1996). Κοινωνιολογία του ελεύθερου χρόνου. Αθήνα: Νήσος.
Λέφας, Χ. (1942). Ιστορία της Εκπαίδευσης. Εν Αθήναις: ΟΕΣΒ, σελ. 164-168.
Μουγιακάκος, Π., & Μώρου, Α. (2007). Σχολικές & Πολιτιστικές Εκδηλώσεις:Βιβλίο
Δασκάλου. Αθήνα: ΟΕΔΒ.
Μπιτσάνη, Ε. (2004). Πολιτιστική Διαχείριση και Περιφερειακή Ανάπτυξη. Σχεδιασμός
Πολιτιστικής Πολιτικής και Πολιτιστικού Προϊόντος. Αθήνα: Διόνικος.
Colley, H., Malcolm, J., & Hodkinson, P. (2003). Informality and formality in learning: a
report for the Learning and Skills Research Centre. Learning and Skills Research
Centre.
Elias, N. (1997). Η εξέλιξη του πολιτισμού. Ήθη και κοινωνική συμπεριφορά στην νεώτερη
Ευρώπη (τόµος Α΄, μτφρ. Ε. Βαϊκούση). Αθήνα: Νεφέλη.
Eshach, H. (2007). Bridging in-school and out-of-school learning: Formal, non-formal,
and informal education. Journal of science education and technology, 16(2), 171190.
Koutselini, M., & Hadjiyianni, I. (2000). Intervention in metacognition and learning: A
case study in elementary school. Curriculum and Teaching, 14 (2), 75-94.
Marsick, V.J. (2009). Toward a unifying framework to support informal learning theory,
research and practice. Journal of Workplace Learning, 21(4), 265-275.
Mennell, S., & Rundell, J.F. (Eds.) (1998). Classical readings in culture and civilization.
Psychology Press.
Misko, J. (2008). Combining Formal, Non-Formal and Informal Learning for Workforce
Skill Development. Adelaide, South Australia: National Centre for Vocational
Education Research.
Vodanovic, L. (2013). The new art of being amateur: Distance as participation. Journal of
Visual Art Practice, 12(2), 169-179.

- 297 -

ου

Πρακτικά του 1 Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου
«Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Πολιτιστικές Δραστηριότητες»

Σοφία Παπατόλια*, Στέργιος Τσιβγιούρας**
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ.
Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΦΥΛΟ
Η επιλογή επαγγέλματος αποτελεί γεγονός ιδιαίτερης σημασίας για το άτομο, αφού
προμηνύει την αρχή της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας και αρχίζει να το απασχολεί
κυρίως από την εφηβική ηλικία. Στην παρούσα εργασία, το ενδιαφέρον στρέφεται στον
τρόπο με τον οποίο τα νεαρά άτομα, στην κρίσιμη περίοδο της εφηβείας, προβαίνουν
στις σημαντικές αποφάσεις για το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τους μέλλον.
Eπιχειρείται μια αναλυτική μελέτη των σημαντικότερων περιβαλλοντικών παραγόντων
που φαίνεται να επιδρούν στις αποφάσεις αυτές συσχετίζοντάς τους με το στοιχείο
«φύλο».
Λέξεις-κλειδιά: Φύλο, Εφηβεία, Εκπαιδευτική επιλογή, Επαγγελματική επιλογή,
Επαγγελματική ανάπτυξη.
ACADEMIC AND OCCUPATIONAL CHOICES OF ADOLESCENTS.
THE FACTOR OF GENDER
Occupational choice certainly constitutes a fact of particular importance in an
individual’s life, since it announces the beginning of their career and it starts concerning
them early from puberty. The present paper aims to examine the way in which young
people make important decisions about their academic and professional future during the
crucial period of adolescence. This literature review attempts to clarify the factors which
influence the process of decision-making through a descriptive report of all the
significant environmental factors, which affect adolescents’ career decisions in relation
with their gender.
Key words: Gender, Adolescence, Academic choice, Occupational choice, Business
development
Εισαγωγή
Η λήψη και υλοποίηση των επαγγελματικών αποφάσεων από το άτομο προϋποθέτουν
την ύπαρξη ανάλογων εκπαιδευτικών εμπειριών. Μ’ αυτήν την έννοια, η σχέση
εκπαίδευσης και επαγγέλματος είναι στενά συνδεδεμένη, προκειμένου να αναφερόμαστε
σε «εκπαιδευτικές - επαγγελματικές» αποφάσεις.
Αυτή η μακρόχρονη διαδικασία λήψης μιας επαγγελματικής απόφασης - μαζί με τις
επιρροές που δέχεται - είναι που απασχολεί τη βιβλιογραφική ανασκόπηση της παρούσας
εργασίας. Ο τρόπος, δηλαδή, με τον οποίο οι μαθητές και οι μαθήτριες προβαίνουν σε
* Η Σ.Π είναι Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ70.ΕΑΕ. Επικοινωνία: Λάρισα, 2410-256773,
sofipapat2010@hotmail.com
** Ο Σ.Τ είναι Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ70. Επικοινωνία: Βόλος, 23210-336451,
stergiostsiv@hotmail.com

- 298 -

ου

Πρακτικά του 1 Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου
«Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Πολιτιστικές Δραστηριότητες»

σημαντικές για το μέλλον τους αποφάσεις μέσα από τη μελέτη των παραγόντων που
επιδρούν σ’ αυτές.
Για τη βαθύτερη κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν τις αποφάσεις των
εφήβων, θα ήταν χρήσιμο να αναφερθούμε στην έννοια των κινήτρων που ερμηνεύουν
την εκάστοτε συμπεριφορά του ατόμου και τη σχέση αλληλεξάρτησης με το περιβάλλον.
Η συμπεριφορά αποτελεί απόρροια της επενέργειας δύο συνήθως παραγόντων, ενός
εσωτερικού (εσωτερικό κίνητρο) ή ενός εξωτερικού (εξωτερικό κίνητρο) ή και των δύο
μαζί (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1999). Το στοιχείο αυτό μας επιτρέπει να συμπεράνουμε
ότι οι επιδιώξεις που θέτει το άτομο εξαρτώνται τόσο από το ίδιο όσο και από το
περιβάλλον, το οποίο επιδρά με τρόπο ενίοτε θετικό ή αρνητικό.
Αποδεχόμενοι τη λογική της αλληλεξάρτησης ατόμου και περιβάλλοντος,
καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι τα κίνητρα που κατευθύνουν κάθε φορά τη
συμπεριφορά του ατόμου στις διάφορες επιλογές του είναι είτε συνειδητά είτε
ασυνείδητα. Το στοιχείο αυτό γίνεται εντονότερο, αν το συσχετίσουμε με τον παράγοντα
φύλο. Στην περίπτωση αυτή, η εκάστοτε επαγγελματική επιλογή του αγοριού ή
κοριτσιού επηρεάζεται και εντέλει καθορίζεται από τους μηχανισμούς της κοινωνίας, οι
οποίοι επιβάλλουν συμμόρφωση με τους κοινωνικούς ρόλους του φύλου.
Εννοιολογικές Διασαφηνίσεις (1)
Εφηβεία (1.1)
Έχοντας ως γνώμονα τη θεωρία του Erik Homburger Erikson (1892-1994) για τα
αναπτυξιακά στάδια, η ηλικιακή περίοδος που καλύπτει την εφηβεία κυμαίνεται από το
12ο ως το 18ο έτος. Στη φάση αυτή, οι έφηβοι συνενώνοντας προηγούμενες εμπειρίες
τους, διαμορφώνουν τις προσωπικές τους θεωρίες σχετικά με το πρότυπο της ιδεώδους
κοινωνίας. Η θεωρία του Erikson για το αναπτυξιακό αυτό στάδιο υποστηρίζει ότι οι
έφηβοι βρίσκονται σε μια συνεχή αναζήτηση του εαυτού τους και των μοναδικών
χαρακτηριστικών τους (Παρασκευόπουλος, 1985). Τη χαρακτηρίζει, άλλωστε, ως
«ψυχοκοινωνικό μορατόριο». Μ’ αυτήν την έννοια, οι έφηβοι εμφανίζουν έντονα την
ανάγκη να υιοθετήσουν προσωπικές αξίες και ρόλους για το μέλλον.
Μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι έφηβοι προσπαθούν να κατανοήσουν τα
προτερήματα και τις αδυναμίες τους κι έτσι να οδηγηθούν στις βασικές τους επιλογές, οι
οποίες και θα καθορίσουν το μέλλον τους. Κατά τη διάρκεια αυτής της αναζήτησης,
σύμφωνα με τον Erikson, είναι πολύ πιθανό οι έφηβοι να βιώσουν εσωτερική
σύγκρουση, την οποία πρέπει να διαχειριστούν, ώστε να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και
εσωτερική ομοιομορφία. Στην αντίθετη περίπτωση, υπάρχει δυσκολία ανάληψης ρόλων
και ίσως σύγχυση ταυτότητας (Παρασκευόπουλος, 1985).
Η έννοια του φύλου (1.2)
Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, ο όρος «φύλο» χρησιμοποιείται με την έννοια του
κοινωνικού φύλου (gender), για να επισημανθεί η διαφορά από αυτή του βιολογικού
φύλου (sex). Η υιοθέτηση της έννοιας του κοινωνικού φύλου αποκτά συγκεκριμένη
χρησιμότητα: την απόρριψη της παντοδυναμίας του γονιδίου, η οποία εμπεριέχεται στην
έννοια του βιολογικού φύλου. Πιο συγκεκριμένα, ο όρος «βιολογικό φύλο» συχνά
χρησιμοποιείται για να αποδώσει τη «διαφορά» ανάμεσα στα φύλα σε γενετικές,
ανατομικές και ορμονικές διαφορές.
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Με βάση την έννοια του βιολογικού φύλου, οι έμφυλες διαφορές ανάγονται σε
«φυσιολογικές», δηλαδή προδιαθέσεις και κλίσεις που καθορίζονται βιολογικά και οι
οποίες υποδηλώνουν έναν αναμενόμενο, «κανονικό» τρόπο συμπεριφοράς των
ανθρώπων στην κοινωνία και του ρόλου τους μέσα σ’ αυτή (Δεληγιάννη & Ζιώγου,
1999). Σε αντιδιαστολή με τα παραπάνω, η έννοια του κοινωνικού φύλου αναδεικνύει το
κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο συγκροτείται η έμφυλη διαφορά καθώς
και τις σχέσεις ιεραρχίας που την ακολουθούν. Με τον ίδιο τρόπο, νοηματοδοτείται και η
συμπεριφορά των υποκειμένων (Arnot & Máirtín Mac an Ghaill, 2008).
Εκπαιδευτική και Επαγγελματική Επιλογή (1.3)
Σημαντικός παράγοντας στην ανάπτυξη σταδιοδρομίας ενός ατόμου είναι η
επαγγελματική επιλογή (career choice). Ως επαγγελματική επιλογή θα θεωρούμε τη
διαδικασία, κατά την οποία ένα άτομο επιλέγει την άσκηση ενός επαγγέλματος καθώς
και την είσοδό του σε αυτό (Κάντας & Χαντζή, 1991). Θα πρέπει, μάλιστα, να τη
διαχωρίσουμε από την έννοια της επαγγελματικής προτίμησης, μιας και αυτή αναφέρεται
στο προτιμώμενο επάγγελμα, με το οποίο το άτομο είναι δυνατό και να μην ασχοληθεί
για υποκειμενικούς ή αντικειμενικούς λόγους (Κάντας & Χαντζή, 1991). Η θεωρία
λήψης αποφάσεων, έτσι όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η οποία ξεκίνησε από την
οικονομική επιστήμη, αποτέλεσε το πλαίσιο αναφοράς και ερμηνείας της έννοιας της
επαγγελματικής επιλογής. Ως εκ τούτου, θεωρήθηκε ότι η σωστή επαγγελματική επιλογή
είναι η λογική επαγγελματική επιλογή (Δημητρόπουλος, 2003).
Ως εκπαιδευτική επιλογή θεωρούμε αυτή που αφορά σε σπουδές και κατάρτιση,
μέσω των οποίων το άτομο οδηγείται σε επιλογή σταδιοδρομίας (Δημητρόπουλος, 1998).
Πιο συγκεκριμένα, στις αγορές εργασίας το εργασιακό δυναμικό κατατάσσεται στα εξής
επίπεδα: το επιστημονικό, που προϋποθέτει τουλάχιστον εκπαιδευτική προετοιμασία
πανεπιστημιακής βαθμίδας, το τεχνικό δυναμικό με εκπαιδευτική προετοιμασία
απαραιτήτως ανώτερης βαθμίδας, το ειδικευμένο δυναμικό, επίπεδο που απαιτεί την
προετοιμασία εξειδίκευσης και το ανειδίκευτο δυναμικό, για το οποίο η εκπαιδευτική
προετοιμασία θεωρείται επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη σε όλες τις περιπτώσεις.
Επαγγελματική ανάπτυξη (1.4)
Κατά καιρούς, διάφοροι κλάδοι της ψυχολογίας, με κύριο αυτόν της Εξελικτικής, έχουν
ασχοληθεί με την έννοια της ανάπτυξης του ατόμου. Η προσωπικότητα του ατόμου, ως
πολυδιάστατη, αποτελείται από διάφορους τομείς, Ένας από αυτούς τους τομείς είναι και
ο επαγγελματικός (Εικ. 1).
Ο επαγγελματικός τομέας αποτελεί τμήμα της συνολικής συμπεριφοράς του
ατόμου, σχετίζεται με την επαγγελματική του ζωή και καλύπτει την επαγγελματική του
συμπεριφορά. Σύμφωνα με το Δημητρόπουλο (1998), η έννοια της επαγγελματικής
συμπεριφοράς ενός ατόμου δεν περιλαμβάνει μόνο τη διαδικασία άσκησης κάποιου
επαγγέλματος αλλά και τις φάσεις της σκόπιμης προετοιμασίας για την άσκησή του.
Πέρα απ’ αυτό, σχετίζεται με τις περιόδους κατά τις οποίες σχηματίζονται εκείνα τα
χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ατόμου, τα οποία μετέπειτα οδηγούν στην
προετοιμασία για το εκάστοτε επάγγελμα.
Ως επαγγελματική ανάπτυξη (career development) θεωρούμε την εξέλιξη εκείνης
της όψης της προσωπικότητας του ατόμου, η οποία σχετίζεται μ’ αυτήν που
εκλαμβάνεται ως επαγγελματική συμπεριφορά γενικά. Είναι ανάγκη να τονιστεί, ότι το
άτομο θεωρείται ως «όλον», στο οποίο πολλές φορές δεν είναι δυνατό να διακρίνουμε τις
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λειτουργίες του σε επαγγελματικές και μη (Δημητρόπουλος, 1998). Η επαγγελματική
ανάπτυξη, λοιπόν, όπως και οι άλλες όψεις της ανάπτυξης, είναι μια συνεχής εξελικτική
πορεία με αρχή, διάρκεια και τέλος και ποικίλες επιρροές.

Εικόνα 1: Η απεικόνιση της
πολυδιάστατης προσωπικότητας με τους
τομείς που περιλαμβάνει, σύμφωνα με
την Εξελικτική Ψυχολογία.

Κοινωνικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές
επιλογές των φύλων στην εφηβεία (2)
Ο ρόλος της οικογένειας (2.1)
Θεωρείται πέρα από λογικό ότι στο πλαίσιο της κοινωνικοποίησης, ο ρόλος που
διαδραματίζει η οικογένεια και στη διαδικασία της λήψης εκπαιδευτικών και
επαγγελματικών αποφάσεων από τους εφήβους και γενικότερα στη διαδικασία της
επαγγελματικής τους ανάπτυξης είναι πρωταρχικής αξίας, είτε αυτό συμβαίνει με τη
μορφή της άμεσης παρέμβασης (συμβουλή, απαγόρευση), είτε της έμμεσης (σύστημα
αξιών, στάσεις, αντιλήψεις) (Δεληγιάννη-Κουϊμτζή κ.ά., 2003).
Έχει, λοιπόν, ενδιαφέρον να εστιάσουμε στον τρόπο με τον οποίο τα λειτουργικά
χαρακτηριστικά της οικογένειας ασκούν επιρροή στις επιλογές των εφήβων για το
εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τους μέλλον, σε συνάρτηση με το φύλο τους. Όπως
φαίνεται, οι αποφάσεις των έφηβων αγοριών και κοριτσιών επηρεάζονται από την
αλληλεπίδραση που συμβαίνει ανάμεσα στα δομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της
οικογένειας. Άλλωστε, στο πλαίσιο της κοινωνικοποίησης, τα παιδιά τείνουν να
υιοθετούν τις απόψεις των γονιών τους για τους ρόλους των φύλων τόσο μέσα στην
οικογένεια, όσο και στο επάγγελμά τους. Επιπλέον, έχουν την τάση να εσωτερικεύουν τις
φιλοδοξίες που έχουν δημιουργήσει οι γονείς τους για τα ίδια, ανάλογα με το φύλο τους
και να δρουν με έναν συγκεκριμένο τρόπο, πλάθοντας μια «επιβαλλόμενη» εικόνα για την
ανδρική και γυναικεία ταυτότητα αντίστοιχα (Παπάζογλου, 2014).
Ταυτότητες φύλου μέσα στην οικογένεια (2.1.1)
Φτάνοντας στην εφηβική ηλικία, η κοινωνικοποίηση στο ρόλο του φύλου γίνεται
εντονότερη. Σ’ αυτήν τη χρονική περίοδο, οι γονείς αντιλαμβάνονται τη συμμόρφωση

- 301 -

ου

Πρακτικά του 1 Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου
«Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Πολιτιστικές Δραστηριότητες»

στις απαιτήσεις του ρόλου του φύλου ως μια μορφή κοινωνικής αναγκαιότητας
(Μαραγκουδάκη, 2003). Η ένταση της κοινωνικοποίησης ως προς το φύλο, κατά την
εφηβική ηλικία, διαφέρει περισσότερο για τα αγόρια συγκριτικά με τα κορίτσια. Είναι
γεγονός ότι τα αγόρια δέχονται μια πρώιμη κοινωνικοποίηση ως προς το φύλο, αφού μια
ενδεχόμενη απόκλιση από τον κοινωνικό ρόλο έχει και μεγαλύτερο κοινωνικό κόστος
στην περίπτωσή τους. Για το λόγο αυτό, οι γονείς ασκούν μικρότερο έλεγχο στα αγόρια
και τα ωθούν σε δραστηριότητες που θα αναπτύξουν το αίσθημα της ανεξαρτησίας και
της διεκδικητικότητας. Από την άλλη, η κοινωνικοποίηση των κοριτσιών ως προς το
φύλο, περιβάλλεται από προστατευτικότητα και υπάρχει ενθάρρυνση σε συμπεριφορές
εξάρτησης, οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσμα και συμμόρφωση με τις κοινωνικές
νόρμες (Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, 2008).
Η υιοθέτηση του ρόλου των φύλων στους κόλπους τις οικογένειας οδηγεί μοιραία
και σε αντίστοιχες επαγγελματικές επιλογές. Γίνεται, έτσι, κατανοητό ότι ο δυνητικός
εαυτός χτίζεται με βάση συγκεκριμένα στερεότυπα για τα επαγγέλματα και το φύλο. Έχει
βρεθεί, μάλιστα, ότι όσο περισσότερο οι γονείς εκδηλώνουν στερεοτυπικές
συμπεριφορές ως προς το φύλο, τόσο πιο πολύ ενισχύουν ανάλογες συμπεριφορές και
στα παιδιά τους, με συνέπεια να τις υιοθετούν σε μεγάλο βαθμό και αυτά τα ίδια
(Γωνίδα-Μπαμνίου κ.ά., 2008).
Το πρότυπο των εργαζόμενων γονέων (2.1.2)
Η εργασία των γονέων και η φύση της αποτελεί σαφές κομμάτι των προτύπων, το οποίο
τα παιδιά δέχονται στη διάρκεια της κοινωνικοποίησής τους. Πορίσματα σχετικών
ερευνών υποστηρίζουν ότι δεν έχει σημασία αν οι απόψεις των παιδιών για τις συνθήκες
εργασίας των γονέων τους ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα που βιώνουν οι γονείς
τους (Δεληγιάννη-Κουϊμτζή κ.ά., 2003). Είναι ο τρόπος με τον οποίο τα παιδιά και πόσο
μάλλον οι έφηβοι αντιλαμβάνονται αυτές τις συνθήκες και δέχονται τις επιπτώσεις στις
δικές τους επαγγελματικές αποφάσεις.
Για παράδειγμα, έρευνες έχουν δείξει ότι το πρότυπο της εργαζόμενης μητέρας έχει
επιπτώσεις τόσο στα κορίτσια, όσο και στα αγόρια. Φαίνεται, δηλαδή, ότι τα παιδιά
διαμορφώνουν αντιλήψεις για τον άντρα και τη γυναίκα περισσότερο ισότιμες και έχουν
για τον εαυτό τους πιο υψηλές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές προσδοκίες ανεξάρτητα
από το φύλο τους (Γωνίδα-Μπαμνίου κ.ά., 2008). Είναι, δηλαδή, ικανές να κατανοήσουν
από νωρίς ότι η γυναικεία ταυτότητα σαφώς σημαίνει και ελευθερία επιλογών,
προσωπική ικανοποίηση, κατεύθυνση καριέρας, ανεξαρτησία αλλά και υψηλή
αυτοεκτίμηση. Από την άλλη, και τα αγόρια θεωρούν τις γυναίκες περισσότερο ικανές.
Μάλιστα, αναπτύσσουν την ιδέα ότι η ανδρική ταυτότητα μπορεί να περικλείει και
χαρακτηριστικά μεγαλύτερης εκδηλωτικότητας και ευαισθησίας (Γωνίδα-Μπαμνίου κ.ά.,
2008).
Σχετικά με τους πατέρες, εκείνοι οι οποίοι ανέφεραν μια πιο φιλελεύθερη αντίληψη
για τους ρόλους του φύλου, είχαν και πιο προοδευτικές απόψεις για τον πατρικό ρόλο,
αρνούμενοι την ιδέα της βιολογικής βάσης για τις διαφορές των δύο φύλων. Μ’ αυτόν
τον τρόπο, εμπλέκονταν περισσότερο στη φροντίδα των παιδιών. Υπάρχουν μάλιστα
μελέτες που καταδεικνύουν ότι στις οικογένειες όπου ο πατέρας κατά κύριο λόγο
φρόντιζε τα παιδιά στην προσχολική ηλικία, τα ίδια στην εφηβεία τους έτειναν να
ακολουθούν όχι τόσο παραδοσιακά επαγγέλματα (Γωνίδα-Μπαμνίου κ.ά., 2008).

- 302 -

ου

Πρακτικά του 1 Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου
«Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Πολιτιστικές Δραστηριότητες»

Προσδοκίες των γονέων σε σχέση με το φύλο των παιδιών τους (2.1.3)
Σημαντικό στοιχείο αναφοράς σχετικά με τους στόχους των εφήβων για τη μετέπειτα
επαγγελματική τους πορεία είναι και οι προσδοκίες – φιλοδοξίες των γονιών για τα
παιδιά τους. Tα πορίσματα εμπειρικών ερευνών καταδεικνύουν σημαντική επιρροή των
γονέων τόσο στη σχολική επίδοση, όσο και στην εκλογή επαγγέλματος από τα παιδιά
τους (Δημητρόπουλος, 2003).
Στα πορίσματα των ερευνών είναι δυνατόν να διακρίνει κάποιος διαφοροποιήσεις
σχετικά με το φύλο των παιδιών και τις προσδοκίες των γονέων αντίστοιχα. Το
σημαντικότερο στοιχείο που προκύπτει είναι πως οι γονείς επιθυμούν σπουδές για τις
κόρες τους περισσότερο από ότι για τους γιους τους και υπάρχει ώθηση προς αυτή την
κατεύθυνση.
Το στοιχείο αυτό αποτυπώνεται και στις τελικές επιλογές των εφήβων, όπως
φαίνεται στα πορίσματα των ερευνών του Τμήματος Ψυχολογίας, του ΑΠΘ το 2008 για
το έργο «ΚΑΛΛΙΡΟΗ» με θέμα τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές επιλογές των
μαθητών/τριών (Σχ. 1 & 2).
Σχήμα 1:
Συνέχιση πανεπιστημιακών σπουδών
ανάλογα με το φύλο, «ΚΑΛΙΡΡΟΗ»,
2008.

Σχήμα 2:
Επιλογή εύρεσης εργασίας μετά το
σχολείο ανάλογα με το φύλο,
«ΚΑΛΙΡΡΟΗ», 2008.

Παραταύτα, όπως φαίνεται, οι γονείς εξακολουθούν να προσδοκούν τη δημιουργία
οικογένειας από τις κόρες τους, πράγμα που σημαίνει ότι παρεμβαίνουν στις επιλογές
τους, όταν αυτές δεν είναι αντίστοιχες με το μελλοντικό προορισμό τους, που είναι ο
γάμος (Παπάζογλου, 2014). Αυτό, ίσως, υποδηλώνει ότι τα στερεότυπα σχετικά με τους
ρόλους των δύο φύλων, όσον αφορά στην οικογένεια τουλάχιστον, δεν έχουν αλλάξει.
Οι γονείς των αγοριών, πάντως, δείχνουν να είναι περισσότερο απόλυτοι σχετικά
με την ανάγκη καθοδήγησης των παιδιών τους, από τους γονείς των κοριτσιών. Αυτό,
μάλλον, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η οικογένεια ανησυχεί περισσότερο για την
επαγγελματική αποκατάσταση των αγοριών, παρά γι’ αυτή των κοριτσιών (Γωνίδα-
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Μπαμνίου κ.ά., 2008). Το γεγονός αυτό πιθανότατα οφείλεται στην επικρατούσα
κοινωνική αντίληψη για τους ρόλους των δύο φύλων, στους οποίους ο άντρας πρέπει να
είναι αυτός που συντηρεί οικονομικά την οικογένεια και συνεπώς χρειάζεται μια καλή
δουλειά, ενώ η γυναίκα είναι αυτή που πρέπει να αναλάβει την ανατροφή των παιδιών
και συνεπώς η επαγγελματική της αποκατάσταση δεν είναι πρώτης σημασίας
(Δεληγιάννη-Κουϊμτζή κ.ά., 2003).
Ο ρόλος του σχολείου (2.2)
Αποτελεί κοινή πεποίθηση, ότι το σχολείο στο σύνολό του είναι ένας από τους
σημαντικότερους θεσμούς κοινωνικοποίησης των μελών του, παράλληλα βέβαια με την
οικογένεια. Στο πλαίσιο αυτού του ρόλου κοινωνικοποίησης που επιτελεί, η εκπαίδευση
γίνεται αναπόφευκτα και φορέας αναπαραγωγής των κοινωνικών ανισοτήτων, όλων
εκείνων που αφορούν στις κοινωνικο-οικονομικές τάξεις ή τις φυλετικές διαφορές αλλά
και τα φύλα. Η σχολική τάξη αποτελεί, άλλωστε, μια αντανάκλαση της κοινωνίας από
πολλές απόψεις. Αυτή η σταθερή αναπαραγωγή των κοινωνικών αντιλήψεων συμβαίνει
μέσα στο σχολικό σύστημα κυρίως με το κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα (hidden
curriculum), το οποίο δρα παράλληλα με το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα και αφορά
στους τρόπους με τους οποίους κάθε σχολείο μεταφέρει το σύστημα αξιών και
πεποιθήσεών του στους μαθητές του. Πορίσματα σχετικών ερευνών συγκλίνουν στο
γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί όντως αναπαράγουν, ακούσια κυρίως, στερεοτυπικές
αντιλήψεις για τα φύλα ποικιλοτρόπως (Γωνίδα-Μπαμνίου κ.ά., 2008).
Πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για τους ρόλους των φύλων (2.2.1)
Αναφορικά με τους ρόλους και τις σχέσεις των φύλων, οι εκπαιδευτικοί δείχνουν να
πιστεύουν στους διακριτούς ρόλους στην οικογένεια. Είναι ενδιαφέρον πως στην έρευνα
των Δεληγιάννη & Ζιώγου (1999), οι άνδρες εκπαιδευτικοί φαίνεται να έχουν ξεκάθαρη
άποψη για τους ρόλους των φύλων, καθώς θεωρούν ότι η φροντίδα των παιδιών και τα
νοικοκυριό είναι αποκλειστικά γυναικεία υπόθεση. Όπως παρατηρεί και η ερευνήτρια
στα συμπεράσματα της έρευνάς της (Σιδηροπούλου-Δημακάκου, 1990), υπάρχουν
κάποιες αντιφάσεις στο ζήτημα της επαγγελματικής αποκατάστασης των φύλων. Πιο
συγκεκριμένα, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία, σε ποσοστό 95% του δείγματος των
εκπαιδευτικών, συμφωνεί με την άποψη ότι η επαγγελματική σταδιοδρομία της γυναίκας
πρέπει να είναι ίδια με εκείνη του άνδρα, το 38% ομολογεί πως η γραφειακή δουλειά
είναι περισσότερο ταιριαστή στις γυναίκες, το 52,4% αναφέρει πως η γυναικεία εργασία
είναι «βοηθητική» στα οικονομικά της οικογένειας, το 42,8% πιστεύει πως η γυναίκα δεν
είναι σε θέση να ασκήσει κάποιο τεχνικό επάγγελμα, αφού δεν διαθέτει την ανάλογη
σωματική δύναμη και το 71,4% των καθηγητών Σ.Ε.Π. θεωρεί ότι μια γυναίκα είναι
δύσκολο να εργαστεί σε τεχνικό επάγγελμα.
Σε άλλη έρευνα της Δεληγιάννη-Κουϊμτζή και των συνεργατών της (2000) σχετικά
με την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα ανισότητας των φύλων στην
εκπαίδευση, παρατηρούμε ότι μεγάλα ποσοστά του δείγματος τάσσονται υπέρ της ίσης
κατανομής των ρόλων ανάμεσα στα δύο φύλα. Χαρακτηριστικά, το 95% του δείγματος
εγκρίνει την από κοινού λήψη αποφάσεων, το 85% θεωρεί ότι η γυναίκα μπορεί να
εργάζεται και χωρίς να υπάρχει άμεση οικονομική ανάγκη, ενώ το 95% υποστηρίζει την
άποψη ότι οι γυναίκες μπορούν να ασχολούνται και με άλλες δραστηριότητες εκτός από
το νοικοκυριό, όπως για παράδειγμα σε συλλόγους και δημοτικά συμβούλια.
Στην ίδια έρευνα, είμαστε σε θέση να διακρίνουμε τις αντιλήψεις των
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εκπαιδευτικών για τα αγόρια και τα κορίτσια αντίστοιχα. Οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να
αποδοκιμάζουν την παραδοσιακή κατανομή των ρόλων με τα αγόρια να
δραστηριοποιούνται στη δημόσια σφαίρα και τα κορίτσια στην ιδιωτική, σε ποσοστό
68,4% του δείγματος. Παραταύτα, ένα ποσοστό 27,8% θεωρεί πως η φροντίδα του
σπιτιού γενικά αποτελεί γυναικείο χαρακτηριστικό και άρα οι γυναίκες ταιριάζουν σε
επαγγέλματα που αφορούν τη φροντίδα (Δεληγιάννη-Κουϊμτζή κ.ά., 2000).
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα συμπεράσματα σχετικά με την εικόνα της
κοινωνικής πραγματικότητας, σε συνάρτηση με τους ρόλους των φύλων, από
μελλοντικούς εκπαιδευτικούς στην έρευνα των Δεληγιάννη και Ζιώγου (1999), σύμφωνα
με την οποία οι άνδρες και οι γυναίκες έχουν τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά,
διαφορετικά επίπεδα δύναμης και διαφορετικούς ρόλους και υποχρεώσεις. Παράδειγμα
αποτελεί η απουσία μιας σαφούς απεικόνισης των γυναικών στη δημόσια σφαίρα και των
ανδρών στην ιδιωτική.
Πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για τη σχολική επίδοση των φύλων (2.2.2)
Σε γενικές γραμμές, οι εκπαιδευτικοί έχοντας ως γνώμονα τη βαθμολογία που
πετυχαίνουν οι μαθητές και οι μαθήτριες στο σύνολο των μαθημάτων, πιστεύουν ότι τα
κορίτσια πετυχαίνουν καλύτερες σχολικές επιδόσεις από ότι τα αγόρια. Μάλιστα,
κάποιοι/ες από αυτούς προχωρούν και σε πιο ειδικά ζητήματα των επιδόσεων, αφού
θεωρούν ότι τα αγόρια επιδίδονται καλύτερα στις θετικές επιστήμες από τα κορίτσια
(Δεληγιάννη κ.ά., 2000 ∙ Φρόση, 2000).
Στην έρευνα της Σιδηροπούλου-∆ημακάκου κ.ά. (2008) σχετικά με τις απόψεις των
εκπαιδευτικών για τους λόγους που επηρεάζουν τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές
επιλογές των εφήβων, το 50% του δείγματος των εκπαιδευτικών συμφωνεί ότι τα
κορίτσια έχουν μια αρνητική στάση προς τα τεχνικά θέματα, την ίδια στιγμή που το
61,4% συγκλίνει στο ότι τα κορίτσια ασχολούνται περισσότερο με θέματα που άπτονται
του γυναικείου ρόλου. Επιπλέον, το 51% συμφωνεί ότι τα κορίτσια θεωρούν τα τεχνικά
επαγγέλματα ανδρικά και το 80% διαφωνεί με τη γνώμη ότι τα κορίτσια έχουν
περιορισμένη ιδέα για τις δυνατότητές τους.
Αρκετοί είναι εκείνοι οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι φαίνεται να κατηγοριοποιούν τα
μαθήματα σε ανδρικά και γυναικεία, με τα πρώτα να ταιριάζουν στις θετικές επιστήμες,
όπως είναι τα Μαθηματικά, η Φυσική ή η Χημεία, ενώ τα δεύτερα στα θεωρητικά όπως
είναι η Γλωσσολογία και η Ψυχολογία (Δεληγιάννη-Κουϊμτζή κ.ά., 2000). Στο ίδιο
ζήτημα, σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευτικών στην έρευνα της ΔεληγιάννηΚουϊμτζή και των συνεργατών της (2000), οι ίδιοι αποδίδουν στα αγόρια καλύτερες
επιδόσεις στα μαθήματα που θεωρούνται ανδρικά, όπως Μαθηματικά (44,4%),
Πληροφορική (42,1%), Χημεία (36,8%), Τεχνολογία (36,8%). Στα κορίτσια αντίστοιχα
δείχνουν να αποδίδουν καλύτερες επιδόσεις στα θεωρούμενα γυναικεία μαθήματα όπως
Οικιακή Οικονομία (73,7%), Νέα Ελληνικά (60%), Ψυχολογία (55%).
Συμπεράσματα
Κατά τη μελέτη των εξωατομικών παραγόντων επιρροής αναφορικά με τις εκπαιδευτικές
και επαγγελματικές επιλογές των εφήβων, χρήσιμη φάνηκε η αναλυτική αναφορά στην
έννοια της κοινωνικοποίησης του ρόλου των φύλων, ιδιαίτερα στον τομέα των
εργασιακών ρόλων. Τα κοινωνικά στερεότυπα που αφορούν στην κατηγοριοποίηση των
επαγγελμάτων σε ανδρικά και γυναικεία ακόμα υπάρχουν στις πεποιθήσεις όχι μόνο των
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γονέων αλλά και του εκπαιδευτικού συστήματος που περιβάλλει τους νέους. Στα
πορίσματα των ερευνών, σχετικά με την οικογένεια και την επιρροή της στις αποφάσεις
των εφήβων, εύκολα γίνεται φανερή η ιδέα της διαφορετικής προέλευσης των ανδρών
και γυναικών, η δόμηση των ταυτοτήτων των παιδιών σε διαφορετική βάση ανάλογα με
το φύλο τους, η αντίληψη περί διαφορετικότητας στη σχολική συμπεριφορά και επίδοση
των έφηβων αγοριών και κοριτσιών και οι διαφορετικές προσδοκίες για το προσωπικό
και επαγγελματικό τους μέλλον.
Αναλόγως εντυπωσιακά, ως προς τη διαχρονικότητα των κοινωνικών στερεοτύπων,
φάνηκε ότι είναι και τα πορίσματα των ερευνών που αναφέρονται στις πεποιθήσεις των
εκπαιδευτικών για τις διαφορές που εντοπίζουν στους μαθητές και τις μαθήτριες στο
σχολικό πλαίσιο και τις οποίες αποδίδουν στο φύλο τους. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί στην
πλειοψηφία τους φάνηκε να διατηρούν παλιότερες απόψεις περί διαφορετικής
συμπεριφοράς των μαθητών στο σχολικό πλαίσιο, να συσχετίζουν την επίδοση των
μαθητών σε συγκεκριμένα σχολικά μαθήματα με το φύλο τους και τελικά να ωθούν τους
μαθητές και τις μαθήτριες σε συγκεκριμένες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές
κατευθύνσεις.
Στην ουσία, δομείται ήδη ένα προφίλ μαθητών, καθαρά βασισμένο στο ότι κάποιοι
από αυτούς γεννήθηκαν αγόρια και κάποιοι κορίτσια. Ωστόσο, είναι εντυπωσιακό το
γεγονός ότι τα ευρήματα των ερευνών που αφορούν στις προτιμήσεις και τελικές
κατευθύνσεις σπουδών ή επαγγελμάτων από τα αγόρια και τα κορίτσια αντίστοιχα
επαληθεύουν τις πεποιθήσεις αυτές. Τα κορίτσια φαίνεται να ακολουθούν
πανεπιστημιακές σπουδές σε μεγαλύτερο ποσοστό από τα αγόρια, δείχνουν να προτιμούν
τα θεωρητικά μαθήματα με σημαντική διαφορά από τα αγόρια και τελικά να ακολουθούν
επαγγέλματα που αφορούν τον τομέα των υπηρεσιών ή της φροντίδας. Αντίθετα, τα
αγόρια προτιμούν σε μεγαλύτερο βαθμό τις θετικές επιστήμες, φαίνεται να κινούνται
περισσότερο προς τα τεχνικά επαγγέλματα και τελικά να ακολουθούν μια επαγγελματική
καριέρα ρεαλιστικά, με γνώμονα τις απολαβές. Συνεπώς, αγόρια και κορίτσια στην
εφηβεία προχωρούν σε σημαντικές αποφάσεις για τη ζωή τους, έχοντας υποσυνείδητα
συμβιβαστεί με τις κοινωνικές νόρμες
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Μαρία Παππά
«MH TYΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ 2ο ΕΠΑ.Λ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ
ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤO ΠΛΑΙΣΙO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+
Ομάδα εκπαιδευτικών επιμορφώθηκε σχετικά με τη χρήση μη τυπικών μεθόδων και
εργαλείων μάθησης και διάνθισαν με αυτά τη διδασκαλία τους, ώστε να την
καταστήσουν πιο θελκτική και αποτελεσματική, να παρέχουν κίνητρα στους μαθητές, να
δημιουργούν ένα πιο ασφαλές και φιλικό σχολικό περιβάλλον που στηρίζει και
ενσωματώνει μαθητές με διαφορετικές ανάγκες, ενδυναμώνει βασικές τους ικανότητες
και ενισχύει τη μάθηση, προσβλέποντας να συμβάλουν έτσι μακροπρόθεσμα στη μείωση
της μαθητικής διαρροής. Προσπαθούν να εντοπίζουν έγκαιρα και να στηρίζουν
πολύπλευρα μαθητές με τάση για εγκατάλειψη του σχολείου, δημιουργώντας ένα πλαίσιο
συμβουλευτικής στήριξης και καθοδήγησης. Οργανώνουν ψυχαγωγικές, αθλητικές
εκδηλώσεις, ημέρα επαγγελματικού προσανατολισμού και ημερίδες ενημέρωσης και
διάχυσης των αποτελεσμάτων.
Λέξεις-κλειδιά: μη τυπική μάθηση, ανάμεικτη μάθηση, ασφαλές και φιλικό σχολικό
περιβάλλον, μαθητική διαρροή.
“NON-FORMAL EDUCATION AT THE 2ND VOCATIONAL SCHOOL OF
ELEFSINA” ACTION PLAN IN THE FRAMEWORK OF THE ERASMUS+
PROGRAMME
A team of teachers has been trained on the use of non-formal learning methods and tools
and has included them in their teaching to make it more attractive and effective, motivate
students, create a more secure and friendly school environment that supports and
integrates pupils with different needs, strengthens their core competencies and enhances
learning, looking forward to contributing, in the long run, to reducing student dropout.
They try to identify timely and support multifaceted students with a tendency to drop out
of school, creating a framework for counseling and mentoring. They organize
entertainment and sporting events, a career day, and information and dissemination
events.
Key words: non-formal learning, blended learning, safe and friendly school environment,
student dropout.
Εισαγωγή - Στόχοι του προγράμματος
Το 2ο Επαγγελματικό Λύκειο Ελευσίνας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
Erasmus+, που χρηματοδοτείται και ελέγχεται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
(ΙΚΥ), υλοποιεί την τρέχουσα σχολική χρονιά (2018-19) πρόγραμμα ΚΑ1 μαθησιακής
 Η Μ.Π είναι Καθηγήτρια ΠΕ83 στο 2ο ΕΠΑ.Λ. Ελευσίνας και Υπεύθυνη του Τομέα «Ηλεκτρολογίας,
Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού» στο 1ο Ε.Κ. Δυτικής Αττικής. Επικοινωνία: 2ο ΕΠΑ.Λ. Ελευσίνας, Γέλας 1,
19200 Ελευσίνα, 210-5543443, papmarspy@yahoo.gr
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κινητικότητας προσωπικού, με τίτλο: «Μη τυπική εκπαίδευση στο σχολείο. Μέθοδοι και
εργαλεία ενδυνάμωσης βασικών ικανοτήτων των μαθητών, της συμμετοχής τους και της
μάθησης».
Πρωταρχικός στόχος του προγράμματος είναι να κατανοήσουν οι εκπαιδευτικοί
του σχολείου τα πολυπαραγοντικά αίτια του φαινομένου της πρόωρης σχολικής
εγκατάλειψης και να αναλάβουν το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί, δεδομένης της
δραματικής μείωσης του μαθητικού δυναμικού του σχολείου κατά την τελευταία
δεκαετία της οικονομικής κρίσης. Μείζων στόχος ο εμπλουτισμός της διδασκαλίας μας
με νέες μεθόδους και εργαλεία (ψηφιακά, ΤΠΕ κ.ά.), που ενισχύουν τη μάθηση, την
υποστήριξη και την ενσωμάτωση μαθητών με ιδιαίτερες και διαφορετικές ανάγκες
(μαθησιακές, ψυχολογικές, κ.ά.), μαθητών πολλών ταχυτήτων, που καλύπτουν ένα
διευρυμένο ηλικιακό φάσμα (σημειωτέον ότι μεγάλο ποσοστό αυτών είναι ενήλικες,
οικογενειάρχες και εργαζόμενοι), προερχόμενων από διαφορετικά και - πολλές φορές εύθραυστα κοινωνικοοικονομικά περιβάλλοντα. Η εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών που
φέρνουν τον μαθητή στο επίκεντρο, ενστερνιζόμενοι εξατομικευμένες παιδαγωγικές
προσεγγίσεις και υιοθετώντας επιτυχημένες πρακτικές άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, είναι
εξίσου σημαντικός στόχος του προγράμματος.
Επιμέρους στόχο του προγράμματος αποτελεί η ενίσχυση δεξιοτήτων, ώστε να
εντοπίζουμε έγκαιρα μαθητές που μπορούν να θεωρηθούν ως «υψηλού κινδύνου για
πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου» και οι οποίοι χρήζουν υποστήριξης σε διδακτικό και
ψυχοσυναισθηματικό επίπεδο. Παράλληλα επιδιώκεται η καλλιέργεια δεξιοτήτων και η
ανάπτυξη στρατηγικών επίλυσης συγκρούσεων, που συχνά ανακύπτουν σε ένα
ανομοιογενές και πολυπολιτισμικό σχολικό περιβάλλον, σαν και αυτό του 2ου ΕΠΑ.Λ.,
ώστε να διαμορφώσουμε ένα πιο ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον, ένα περιβάλλον που
προάγει τη μάθηση και επιβραβεύει όχι μόνο ακαδημαϊκές επιδόσεις αλλά και καλές
συμπεριφορές-πρακτικές.
Τέλος, οικοδομώντας μια σχέση στενής συνεργασίας με ένα ευρύ δίκτυο
καθοδήγησης και συμβουλευτικής, προκειμένου να στηρίζουμε πολύπλευρα τους
μαθητές και υφαίνοντας ένα πλέγμα συνεργασίας με άλλα σχολεία Ελλάδας και Ευρώπης
για ανταλλαγή καλών πρακτικών, ευελπιστούμε να συμβάλουμε στην επίτευξη και του
απώτερου στόχου του προγράμματος για άμβλυνση του προβλήματος της μαθητικής
διαρροής, που ταλανίζει το σχολείο.
Μαθησιακά αποτελέσματα της κινητικότητας των εκπαιδευτικών στην Ολλανδία
Βασικός πυλώνας του προγράμματος και αφετηρία των δράσεών του ήταν η συμμετοχή
εξαμελούς ομάδας εκπαιδευτικών του σχολείου σε ομότιτλο σεμινάριο επιμόρφωσης
διάρκειας 5 ημερών, που διεξήχθη στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας, τον Οκτώβρη του
2018. Η επιμόρφωση αποσκοπούσε στην κατανόηση των αρχών της μη τυπικής
εκπαίδευσης-μάθησης, τη χρήση μεθόδων και εργαλείων της και την προσαρμογή τους
σε τυπικά πλαίσια και προγράμματα σπουδών, ώστε να καταστήσουμε πιο θελκτική και
αποτελεσματική τη διδασκαλία μας, να παρέχουμε κίνητρα στους μαθητές μας, να τους
εμπλέκουμε ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία, να δημιουργούμε ένα παιδαγωγικό κλίμα
που ενδυναμώνει βασικές τους ικανότητες και ενισχύει τη μάθησή τους .
Συμμετέχοντας στην εν λόγω επιμόρφωση γνωρίσαμε τα χαρακτηριστικά, τις αξίες
και βέλτιστες πρακτικές της συνεργατικής μάθησης (cooperative learning), της
ανάμεικτης μάθησης (blended learning) και της αντίστροφης τάξης (flipped classroom)
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στην Ευρώπη, καθώς και ποιες θεωρούνται ως βασικές ικανότητες και δεξιότητες για τον
μαθητή του 21ου αιώνα (επικοινωνία στη μητρική και σε ξένες γλώσσες / μαθηματική
ικανότητα & ικανότητες στην επιστήμη και στην τεχνολογία / ψηφιακή ικανότητα /
μεταγνωστικές ικανότητες - να «μαθαίνει πώς να μαθαίνει» / κοινωνικές ικανότητες &
ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη / αίσθημα πρωτοβουλίας &
επιχειρηματικότητα / πολιτιστική γνώση & έκφραση) (EUR-Lex, 2006). Εμπλουτίσαμε
περαιτέρω τις γνώσεις μας σε μεθόδους και εργαλεία μη τυπικής εκπαίδευσης,
βελτιώνοντας τις ψηφιακές μας δεξιότητες για χρήση και παραγωγή ψηφιακού
εκπαιδευτικού υλικού και ενσωμάτωσή του στη διδακτική πράξη με εργαλεία για τη
δημιουργία βίντεο μαθημάτων, μαθημάτων ψηφιακού περιεχομένου και μικτών
μαθημάτων. Συμμετέχοντας σε πρακτικά εργαστήρια υπαίθρια και εσωτερικά,
δουλέψαμε ομαδοσυνεργατικά, μπαίνοντας σε ρόλους μαθητών και καλλιεργήσαμε
ποικίλες δεξιότητες και ικανότητες αξιοποίησης αυτών των μεθόδων και εργαλείων στη
διδακτική πράξη, με ενεργοποιητές (mind mapping games), μαθαίνοντας να οικοδομούμε
ομάδες (team building), χρησιμοποιώντας τη τεχνική της αφήγησης (storytelling) και των
παιχνιδιών ρόλων (roleplay), της συζήτησης (debate) και ψηφιακών εργαλείων
αξιολόγησης (digital evaluation tools). Την ίδια στιγμή αλληλεπιδράσαμε με
συναδέλφους άλλων ευρωπαϊκών χωρών και ήρθαμε σε επαφή με καινοτόμες
παιδαγωγικές προσεγγίσεις και προγράμματα Λυκείου της Ουτρέχτης - το οποίο ανήκει
στο δίκτυο συνεργαζόμενων σχολείων της UNESCO -υιοθετήσαμε κάποιες από αυτές
και έχουμε αρχίσει να εφαρμόζουμε ομαδοσυνεργατικά μοντέλα διδασκαλίας στην τάξη
μας.
Σχέδιο δράσεων για την αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και μείωση της
πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης
Προκειμένου να ενσωματωθούν τα μαθησιακά αποτελέσματα, οι δεξιότητες και η
εμπειρία που αποκομίσαμε, στη στρατηγική για τη μελλοντική ανάπτυξη του σχολείου
μας, καταστρώσαμε ένα σχέδιο δράσεων που περιλαμβάνει:
1) Ενημέρωση- ευαισθητοποίηση εκπ/κών του 2ου ΕΠΑ.Λ. και όμορων σχολείων
από την ομάδα εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην κινητικότητα, οι οποίοι θα
δράσουν ως πολλαπλασιαστές της αποκτηθείσας εμπειρίας και των νέων
δεξιοτήτων.
2) Δημιουργία 6 μικροσεναρίων διδασκαλίας εμπλουτισμένων με ψηφιακό
περιεχόμενο (βίντεο, προσομοιώσεις, πολυμεσικές εφαρμογές) και ανάρτησή τους
στην πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (moodle) του σχολείου.
3) Συγκρότηση ομάδας εκπ/κών για συστηματικό εντοπισμό μαθητών «υψηλού
κινδύνου» για πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και παροχή πλαισίου
συμβουλευτικής στήριξης και καθοδήγησης μέσα από ένα δίκτυο συνεργασίας με
εξειδικευμένους επαγγελματίες (συμβούλους, ειδικούς παιδαγωγούς και την
ψυχολόγο του σχολείου).
4) Οργάνωση ψυχαγωγικών και αθλητικών εκδηλώσεων για την τόνωση των
σχέσεων μαθητών και εκπ/κών και την καλλιέργεια κλίματος ευγενούς άμιλλας,
αποδοχής και σεβασμού της διαφορετικότητας (προβολή ταινιών κατά της βίας,
του ρατσισμού και του σχολικού εκφοβισμού, αγώνες βόλεϊ και ποδοσφαίρου
μεταξύ καθηγητών-μαθητών, μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις και διαγωνισμό
μαγειρικής με πολυπολιτισμικό χαρακτήρα).

- 312 -

ου

Πρακτικά του 1 Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου
«Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Πολιτιστικές Δραστηριότητες»

5) Οργάνωση ημέρας επαγγελματικού προσανατολισμού, με την αρωγή του ΚΕΣΥ
Δυτ. Αττικής, παρουσία επιτυχημένων επαγγελματιών και ενήλικων μαθητών του
σχολείου σε ρόλο "peer to peer coaches" για τους μαθητές με τάση εγκατάλειψης
του σχολείου.
6) Διοργάνωση ημερίδας ενημέρωσης και διάχυσης των αποτελεσμάτων στην
ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα.
7) Οικοδόμηση ενός δικτύου συνεργασίας με σχολεία της περιφέρειας, επικράτειας
και Ευρώπης, που έχουν διαχειριστεί επιτυχώς το πρόβλημα της μαθητικής
διαρροής, για ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.
Οι ανωτέρω δράσεις προσδοκούμε αφενός να συμβάλουν στην προοπτική αναβάθμισης
της παρεχόμενης εκπαίδευσης του σχολείου, αφετέρου, στη διάδοση των αποτελεσμάτων
του προγράμματος εντός και εκτός της σχολικής μονάδας και στη μεγιστοποίηση του
αντίκτυπου για μαθητές και εκπ/κούς. Η συμμετοχή μας στο εν λόγω συνέδριο
αποτέλεσε κορύφωση αυτών των ενεργειών διάχυσης και προσπάθεια ανάδειξης των
καλών πρακτικών που έχουν προκύψει από την μέχρι στιγμής εφαρμογή του σχεδίου. Οι
δράσεις θα ολοκληρωθούν το Δεκέμβριο του 2019.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
EUR-Lex (2006). Σύνοψη του ακόλουθου εγγράφου: Σύσταση 2006/962/ΕΚ σχετικά με
τις βασικές ικανότητες της διά βίου μάθησης (30.12.2006), Σύσταση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006,
σχετικά με τις βασικές ικανότητες της δια βίου μάθησης. Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΕ L 394, 10-18. Ανακτήθηκε στις 5-5-2019 https://eurlex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ac11090
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Ελένη Πλακωτή*
H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στην παρούσα εισήγηση θα αναδείξουμε τον τρόπο με τον οποίο η θρησκευτική αγωγή
με τη διαπολιτισμική της διάσταση μπορεί να βοηθήσει στην καταπολέμηση του
φαινομένου του ρατσισμού και του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς επίσης και στην
υπέρβαση του φυλετικού μίσους, της μισαλλοδοξίας και του φανατισμού. Επίσης θα
αναδείξουμε τη συνεισφορά του μαθήματος των Θρησκευμάτων στο «Διαπολιτισμικό»
προσανατολισμό των μαθητών, που αποτελούν το μέλλον της χώρας μας. Όχι μόνο
συνεισφέρει αλλά καλύπτει με άριστο τρόπο τα κενά που παρουσιάζει η δια-πολιτισμική
αγωγή στη δημόσια εκπαίδευση στη χώρα μας.
Λέξεις-κλειδιά: θρησκεία, διαπολιτισμική εκπαίδευση, μετανάστες, πρόσφυγες.
THE CONTRIBUTION OF RELIGION TO INTERCULTURAL EDUCATION
In this paper we will highlight the way in which religious education in intercultural
dimension can help to combat the phenomenon of racism and social exclusion, as well as
to overcome racial hatred, intolerance and fanaticism. We will also highlight the
contribution of Religions course in “Intercultural” orientation of students who are the
future of our country. Teaching of religion not only contributes but also covers
excellently the gaps in cross-cultural education in public education in our country.
Key words: Religion, Intercultural education, migrants, refugees.
Εισαγωγή
H ελληνική κοινωνία βρέθηκε αντιμέτωπη με τη μεγάλη εισροή μεταναστευτικών
πληθυσμών από παλαιά, πολύ δε περισσότερο από το 2015-2016 και έπειτα. Έπρεπε να
αντιμετωπιστεί η υποδοχή και η φιλοξενία μεταναστών και προσφύγων. Μεταξύ αυτών
είναι παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας.
Υπολογίζεται από τις καταγραφές της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ, του
Συνηγόρου του Παιδιού και από τη UNICEF ότι 8.000-8.500 παιδιά 4-15 ετών ζουν σε
40 Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων. Άλλα 8.500 παιδιά περίπου ζουν εκτός κέντρων
φιλοξενίας προσφύγων. Τεράστιος αριθμός παιδιών που διαβιούν σε άλλου είδους
καταλύματα μάς μένει άγνωστος. Περίπου 2.500 ασυνόδευτα ανήλικα από 14 χρονών
προέρχονται κυρίως από το Πακιστάν, τη Συρία και το Αφγανιστάν.
Βασική παράμετρο της κοινωνικής συνοχής αποτελεί η ομαλή ένταξη των
μεταναστών στην κοινωνία. Ο μετανάστης που προσπαθεί να ενταχθεί στην κοινωνία
υποδοχής έρχεται αντιμέτωπος με δύο προβλήματα. Από τη μια τείνει να διατηρήσει ό,τι
συνιστά τη διαφορετικότητά του (εθνική καταγωγή, θρησκεία, γλώσσα κλπ.), αφετέρου
τείνει να προσλάβει ό,τι απαιτείται για να αντεπεξέλθει στα προβλήματα της
* Η Ε.Π. είναι Διευθύντρια του Μουσικού Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις Αλεξανδρούπολης.
Επικοινωνία: eplakoti@yahoo.gr
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καθημερινότητάς του (εκμάθηση της τοπικής γλώσσας, απόκτηση άδειας παραμονής). Η
επικράτηση της μιας τάσης εις βάρος της άλλης λειτουργεί αρνητικά στη σχέση του
μετανάστη με την κοινωνία υποδοχής, οδηγώντας είτε στην περιθωριοποίηση, είτε στην
αφομοίωση και κατάργηση της διαφορετικότητάς του. Το ζητούμενο βέβαια είναι η
διατήρηση της ταυτότητας των μεταναστών και ταυτόχρονα η ομαλή τους ένταξη στην
κοινωνία υποδοχής.
Η ευρωπαϊκή πολιτική
Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι το μάθημα των θρησκευτικών έχει από τη φύση του
μια διαπολιτισμική πτυχή, που τα Ευρωπαϊκά κράτη σήμερα αξιοποιούν στο
εκπαιδευτικό τους σύστημα ανάλογα.
Αρχικά, το ενδιαφέρον της Ευρώπης ήταν η διευκόλυνση της επιστροφής των
παιδιών των μεταναστών στη χώρα προέλευσής τους, με αναλυτικά προγράμματα
προερχόμενα από τη χώρα καταγωγής τους, ξεχωριστά σχολεία και ελάχιστη
αλληλεπίδραση με τους ντόπιους μαθητές, που φοιτούσαν στα δημόσια σχολεία. Η
πράξη απέδειξε, ωστόσο, ότι ελάχιστοι από τους μετανάστες επέστρεψαν στις πατρίδες
τους. Έτσι η ευρωπαϊκή πολιτική στράφηκε στη βελτίωση της ποιότητας της
εκπαίδευσης, στην ενίσχυση των μητρικών και των μειονοτικών γλωσσών, στη
διαπολιτισμική κατάρτιση και ετοιμότητα των εκπαιδευτικών, κατά της σχολικής
εγκατάλειψης και του κοινωνικού αποκλεισμού. Αυξήθηκαν τα εκπαιδευτικά
προγράμματα, τα οποία έχουν ως στόχο την ενίσχυση του διαπολιτισμικού διαλόγου.
Το 2004 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μία μελέτη (Eurydice, 2004), στην
οποία επιχειρείται η διερεύνηση και σύγκριση των διαπολιτισμικών προσεγγίσεων στα
σχολεία των κρατών-μελών της Ένωσης. Τρεις είναι οι κύριοι στόχοι (Eurydice, 2004):
1) η εξοικείωση με την πολιτισμική ποικιλότητα, με σκοπό την ανάπτυξη από
μέρους των μαθητών των αξιών του σεβασμού και της ανεκτικότητας,
2) η ευρωπαϊκή προσέγγιση, η οποία ενισχύει την ευρωπαϊκή ταυτότητα των
μαθητών και
3) η διεθνιστική προσέγγιση, η οποία θεωρεί ότι μέσα από το ενδιαφέρον για τις
διακυμάνσεις των κοινωνικοοικονομικών και ιστορικών σχέσεων των κρατών –
και ιδιαίτερα μεταξύ του Βορρά και του Νότου – και των μεταναστευτικών
κινήσεων που προκύπτουν από αυτές, ενισχύεται η κατανόηση της πολιτισμικής
ετερότητας.
Η επιτυχής ένταξη της διαπολιτισμικής προσέγγισης στα διάφορα μαθήματα αποτελεί
δείκτη αξιολόγησης σε κάποια ευρωπαϊκά κράτη όπως η Δανία, η Τσεχία, η Ολλανδία,
το Ηνωμένο Βασίλειο και η Νορβηγία.
Στα μισά σχεδόν από τα ευρωπαϊκά κράτη η διαπολιτισμική προσέγγιση δεν αφορά
μόνο την καθαρά σχολική εργασία, αλλά εκτείνεται και στις εξωσχολικές
δραστηριότητες, όπως γιορτές, επισκέψεις σε μουσεία, ανταλλαγές μαθητών και
προσωπικού, σχολές γονέων κ.λπ. Οι δραστηριότητες αυτές ενθαρρύνονται,
πλαισιώνονται και χρηματοδοτούνται από τις τοπικές αρχές στη Γερμανία, το Βέλγιο,
την Ισπανία, τη Δανία, τη Φινλανδία και αλλού.
Ιδιαίτερη σημασία έχει δοθεί και στην εκπαίδευση και δια βίου μάθηση των
εκπαιδευτικών επάνω σε θέματα διαπολιτισμικότητας.
Η πολιτική των κρατών-μελών στοχεύει στην απόδοση ίσων ευκαιριών και ίσων
δικαιωμάτων στα παιδιά μετανάστες, όσον αφορά στην εκπαίδευση (Eurydice, 2004).
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Στόχος είναι η ένταξη των παιδιών στις κανονικές τάξεις το συντομότερο δυνατόν,
με ενισχυτική διδασκαλία είτε μέσα στην ίδια τάξη είτε με εξειδικευμένο προσωπικό
εκτός ωραρίου του σχολείου. Μια σημαντική ευρωπαϊκή πρακτική είναι η συμμετοχή και
των συμμαθητών. Παλιότεροι μαθητές αναλαμβάνουν να ασχολούνται μια ώρα την
εβδομάδα με τα παιδιά ή μέλη της τοπικής κοινότητας εθελοντικά, προσφέροντας από
τον χρόνο τους.
Όταν ένα παιδί μπαίνει σε μια τάξη με συνομήλικούς του, μετά από ένα χρόνο
παρατηρείται πρόοδος στην εκμάθηση της γλώσσας, ενώ και ο δάσκαλος έχει την
δυνατότητα και τον χρόνο να το βοηθήσει. Όμως αν υπάρχουν δύο ή περισσότερα παιδιά
στην τάξη, τα οποία έχουν δυσκολία με την γλώσσα, χρειάζεται κάποιος άλλος εκτός του
δασκάλου να τα υποστηρίξει και να τα βοηθήσει (αναφέρεται ως learning support
assistant) ώστε να μπορούν να προχωρήσουν και να μην εγκαταλείψουν το σχολείο.
Αυτός ο learning support assistant μοιράζει τα παιδιά που χρειάζονται βοήθεια σε ομάδες
που αλλάζουν κατά την διάρκεια του σχολικού έτους, καθώς μεταβάλλονται και τα
επίπεδα γνώσης και οι ανάγκες των παιδιών.
Σύμφωνα με την Οδηγία αριθμ. 77/486/CEE (Ιούλιος 1977), τα ευρωπαϊκά κράτη
έχουν την υποχρέωση να λαμβάνουν τα απαιτούμενα εκπαιδευτικά μέτρα για τη
διατήρηση της γλώσσας και της κουλτούρας προέλευσης των μαθητών που προέρχονται
από τη μετανάστευση. Βεβαίως, όπως είδαμε παραπάνω, κατά τη δεκαετία του ’70 η
μετανάστευση θεωρούνταν «προσωρινή» και το μέτρο αυτό στόχευε στην επιτυχή
επανένταξη των αλλοδαπών μαθητών στη χώρα προέλευσης, όταν αυτοί θα
παλιννοστούσαν. Σήμερα ο στόχος είναι πολύ διαφορετικός: συνδέεται με την τόνωση
και τη διατήρηση της ιδιαίτερης πολιτισμικής ταυτότητας των μαθητών, των οποίων οι
οικογένειες επιθυμούν τη μόνιμη, πια, εγκατάστασή τους στη χώρα υποδοχής (Eurydice,
2004).
Επειδή το θέμα της εισροής μεταναστών είναι ένα συνεχιζόμενο ζήτημα, κάθε
ευρωπαϊκό σχολείο είναι δυνάμει διαπολιτισμικό. Άλλωστε οι ευρωπαϊκές χώρες είναι
ήδη διαπολιτισμικές.
Η Διαπολιτισμική Αγωγή στην Ελλάδα
Η χώρα μας δεν αποτελεί εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα. Ήδη η παρουσία
παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες υπάρχει,
αγγίζει το ένα δέκατο του συνολικού μαθητικού πληθυσμού και βαίνει αυξητικά.
Από το 1996 έως και σήμερα δημιουργήθηκε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο, με την
ψήφιση του Ν. 2413/96. Ο Ν. 2413/96 έδωσε τη δυνατότητα εξέλιξης των σχολικών
μονάδων στις οποίες φοιτά σημαντικός αριθμός μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες
σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Το ίδιο συνέβη και με τα Σχολεία
Παλιννοστούντων, τα οποία και αυτά μετονομάστηκαν σε Σχολεία Διαπολιτισμικής
Εκπαίδευσης. Σήμερα στη χώρα μας λειτουργούν 26 Σχολεία Διαπολιτισμικής
Εκπαίδευσης.
Ειδικότερα τα τελευταία χρόνια έχει επιτευχθεί ο εκσυγχρονισμός των Τάξεων
Υποδοχής, των Φροντιστηριακών Τμημάτων και μετατροπή επιλεγμένων σχολείων σε
Διαπολιτισμικά. Ειδικά για τις Τάξεις Υποδοχής, οι οποίες θεσμοθετήθηκαν από το 1983,
διευκρινίζουμε ότι διακρίνονται σε Τ.Υ.Ι και Τ.Υ.ΙΙ. Στις Τ.Υ.Ι τα παιδιά μαθαίνουν τα
ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα. Η φοίτηση διαρκεί ένα διδακτικό έτος. Σε τρεις μήνες,
όμως, μερικοί μαθητές μπορούν να γραφτούν στην κανονική τάξη, αν έχουν δείξει ότι
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δύνανται να παρακολουθήσουν ευχερώς όλα τα μαθήματα. Εάν συνεχίζουν να έχουν
γλωσσικές ελλείψεις στα ελληνικά, τότε παρακολουθούν και την επόμενη σχολική
χρονιά την Τ.Υ.ΙΙ. Στις Τ.Υ.ΙΙ εφαρμόζεται ένα μικτό σύστημα εσωτερικής και
εξωτερικής μαθησιακής υποστήριξης. Αυτό πραγματοποιείται μέσα στις κανονικές
τάξεις. Η φοίτηση διαρκεί μέχρι δύο διδακτικά έτη, μετά την αποτελεσματική
παρακολούθηση της Τ.Υ.Ι. Τα Φροντιστηριακά Τμήματα (Φ.Τ.) απευθύνονται στους
μαθητές που δεν έχουν φοιτήσει σε Τ.Υ.Ι ή Τ.Υ.ΙΙ ή έχουν φοιτήσει εκεί, αλλά
συνεχίζουν να έχουν γλωσσικά προβλήματα. Τα Φ.Τ. λειτουργούν εκτός σχολικού
ωραρίου. Σ’ αυτά παρέχεται υποστηρικτική διδασκαλία μέχρι 10 ώρες εβδομαδιαίως.
Πρόκειται για ενισχυτική διδασκαλία στα μαθήματα στα οποία οι μαθητές
αντιμετωπίζουν γλωσσικές ή μαθησιακές δυσκολίες. Δικαίωμα φοίτησης στα Φ.Τ. έχουν
και οι γηγενείς μαθητές.
Πολύ σημαντική επίσης ήταν η απόφαση του ΥΠΠΕΘ, το 2016, να συγκροτηθεί
επιτροπή, στην οποία ανατέθηκε η διαχείριση του θέματος της εκπαίδευσης των παιδιών
των προσφύγων, με συντονιστή τον Ιωάννη Παντή, Γενικό Γραμματέα ΥΠΠΕΘ. Η
επιτροπή αυτή ετοίμασε και δημοσίευσε την έκθεση με τα στοιχεία και τις προτάσεις της,
η οποία λειτούργησε ως σχέδιο δράσης για το σχολικό έτος 2016-2017. Το σχέδιο έγινε
δεκτό και από τον Ιούνιο του 2016 οργανώθηκε σταδιακά ο συντονιστικός μηχανισμός
στο Υπουργείο Παιδείας, με την συγκρότηση της Ομάδας Διαχείρισης, Συντονισμού και
Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης των Προσφύγων. Το σχέδιο εφαρμόστηκε σε δύο
στάδια: πρώτον, το καλοκαίρι του 2016, οργανώθηκαν καλλιτεχνικές δράσεις στα κέντρα
υποδοχής των προσφύγων. Και, δεύτερον, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 20162017, ξεκίνησαν καθημερινά στα σχολεία της χώρας απογευματινά μαθήματα επί
τέσσερις ώρες στα Ελληνικά, Αγγλικά, μαθηματικά, καλλιτεχνικές δράσεις, κτλ., με
στόχο την ένταξη των προσφυγόπουλων στο εκπαιδευτικό σύστημα.
Το σχέδιο για την ένταξη των παιδιών των προσφύγων στην εκπαίδευση
θεσμοθέτησε δυο σημαντικές πρωτοβουλίες: τη δημιουργία Δομών Υποδοχής
Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ) και τον ρόλο του Συντονιστή Εκπαίδευσης
προσφύγων (ΣΕΠ) στα Κέντρα φιλοξενίας προσφύγων. Η λειτουργία των ΔΥΕΠ
εντάχτηκε στις απογευματινές ώρες λειτουργίας των δημόσιων σχολείων, τα οποία
βρίσκονται σε μια ακτίνα γύρω από τις περιοχές, όπου έχουν δημιουργηθεί τα Κέντρα
Φιλοξενίας Προσφύγων. Στα ΔΥΕΠ διορίστηκαν εκπαιδευτικοί από τον γενικό πίνακα
αναπληρωτών, οι οποίοι όμως δεν είχαν τα απαραίτητα προσόντα για να διδάξουν σε
τάξεις με παιδιά τα οποία δεν ξέρουν καθόλου Ελληνικά. Ενώ οι εκπαιδευτικοί αυτοί δεν
είχαν ούτε τις δεξιότητες και τις γνώσεις να διαχειριστούν παιδιά από ευάλωτες ομάδες,
μόνο λίγοι από αυτούς παρακολούθησαν τα σεμινάρια που έγιναν από το Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ανέλαβε να ετοιμάσει
τα βιβλία, τα εκπαιδευτικά εγχειρίδια και την εκπαιδευτική πλατφόρμα στο διαδίκτυο για
την στήριξη των εκπαιδευτικών, με το απαραίτητο υλικό διδασκαλίας και
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (Αναγνώστου & Νικόλοβα, 2017).
Το πιο σοβαρό και δυσεπίλυτο, ωστόσο, πρόβλημα που εμποδίζει την ένταξη των
παιδιών των προσφύγων στα σχολεία, αλλά και στην ελληνική κοινωνία ευρύτερα, είναι
οι αντιστάσεις και αντιδράσεις – σε κάποιες περιπτώσεις – της τοπικής κοινωνίας. Η
ενεργή και θετική στάση των αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης να προάγει την ένταξή
τους, σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς και τοπικές κοινότητες, συμβάλλουν στο να
εξουδετερωθούν οι αντιδράσεις αυτές. Το κράτος πρέπει να παρέμβει δυναμικά στις
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περιοχές όπου οι τοπικές αντιδράσεις εμποδίζουν την ένταξη των παιδιών των
προσφύγων στα σχολεία, και να δοθεί μια ιδιαίτερη έμφαση σε αυτές τις περιοχές.
Το μάθημα των θρησκευτικών και η αντιμετώπιση της διαφορετικότητας
Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι το μάθημα των θρησκευτικών έχει από τη φύση του
μια διαπολιτισμική πτυχή, που τα Ευρωπαϊκά κράτη σήμερα αξιοποιούν στο
εκπαιδευτικό τους σύστημα ανάλογα. Το 2007 οι Ευρωπαίοι υπουργοί της Παιδείας
διακήρυξαν ότι, ανεξάρτητα από το θρησκευτικό εκπαιδευτικό σύστημα που υπάρχει σε
κάθε χώρα, οι μαθητές πρέπει να παρακολουθούν και μαθήματα σχετικά με τη
θρησκευτική και πολιτισμική διαφορετικότητα, σαν μέρος της διαπολιτισμικής τους
εκπαίδευσης (5ο Παγκόσμιο Επιστημονικό Συνέδριο της Διεθνούς Εκπαίδευσης, 2007).
Προκύπτει η ανάγκη το «μάθημα των θρησκειών» να συμβάλλει στο να μάθουν οι
μαθητές «να ζουν μαζί με το διαφορετικό». Αυτή είναι η μια από τις τέσσερις
θεμελιώδεις αρχές της Επιτροπής Delors το 1996 (UNESCO, 1996).
Ωστόσο, οφείλουμε να τονίσουμε ότι πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω αρχές της
επιστήμης της θρησκειολογίας και γενικότερα όταν αναφέρεται κανείς σε άλλες
θρησκείες:
1. Η διδασκαλία των διαφόρων θρησκειών είναι σωστό να βασίζεται σε επιλεγμένες
πηγές. Για την επιτυχία αυτού του σκοπού σημαντικό είναι να δίδονται «στοιχεία
ταυτότητας» κάθε θρησκεύματος, με χρήση αντιπροσωπευτικών κειμένων, καθώς
και ανάλογο εποπτικό υλικό, κατά προτίμηση προβολή φωτεινών διαφανειών.
2. Κατά τη διδασκαλία ενός θρησκεύματος δεν αρκεί η απλή εξιστόρηση με βάση το
σχήμα ίδρυση-εξάπλωση-σύγκριση. Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει
αντικειμενική εικόνα των θρησκειών, όσον αφορά στα αίτια, τη διαμόρφωση και
την εξέλιξή τους, ώστε οι μαθητές, μόνοι τους, να συγκρίνουν και να βγάλουν
συμπεράσματα, αλλά και να τοποθετηθούν σωστά απέναντι στη χριστιανική
πίστη.
3. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι τα θρησκεύματα είναι οργανικά σύνολα και
συστήματα και όχι συμπίλημα επιμέρους στοιχείων. Η τάση που έχουν ορισμένοι,
να απομονώνουν διάφορα φαινόμενα και να τα παραλληλίζουν με αντίστοιχα
άλλων θρησκευμάτων, συχνά οδηγεί σε λανθασμένες εκτιμήσεις. Ο κίνδυνος της
φαινομενολογίας της θρησκείας είναι η ταύτιση στοιχείων, τα οποία εμφανίζονται
και δρουν σε διαφορετικά πλαίσια.
4. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι η διδασκαλία και ακόμη και η αναφορά σε άλλες
θρησκείες, να ακολουθεί επιστημονική μέθοδο, ώστε να εξασφαλίζεται η
αντικειμενικότητα της παρεχόμενης γνώσης. Εννοείται ότι ο καθηγητής δεν θα
είναι άχρωμος απέναντι στη χριστιανική πίστη, προκειμένου να παρουσιάσει τις
θρησκευτικές αντιλήψεις λαών με διαφορετικό πολιτισμό (Μαρκαντώνης, 1988).
5. Τέλος, σημαντικότερο όλων είναι το μάθημα των θρησκευτικών, είτε αναφέρεται
στην ελληνική πραγματικότητα είτε σε οποιαδήποτε άλλη θρησκεία ευάλωτων
κοινωνικών ομάδων, να προσεγγίζεται ως μιά «απελευθερωτική» αγωγή, η οποία
αντιμετωπίζει το μαθητή ως πρόσωπο και συμβάλλει στην απελευθέρωσή του
απο ηθικισμούς, θρησκοληψίες, φανατισμούς και μισαλλοδοξίες, με την
καλλιέργεια κριτικού, ανοιχτού και οικουμενικού πνεύματος (Μαρκαντώνης,
1988).
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Μακροπρόθεσμος στόχος της είναι να βοηθήσει το μαθητή μελλοντικά να φτάσει
σε ένα επίπεδο υπεύθυνης συνειδητής θρησκευτικής τοποθέτησης και συνειδητοποίησης
του γεγονότος ότι η ζωή, στο σύνολο και στα επί μέρους της έχει και τη θρησκευτική της
διάσταση, έτσι ώστε να είναι σε θέση να τη νοηματοδοτεί και από θρησκευτικής
πλευράς. Τα παραπάνω δεν έρχονται σε αντίθεση με την ορθόδοξη πίστη, καθώς εκείνο
που θα στερεώσει, τελικά, τους μαθητές στη χριστιανική πίστη δεν είναι η άγνοια των
διαφόρων θρησκευμάτων, αλλά η σωστή ενημέρωσή τους πάνω σε ό,τι θα μπορούσε να
τη ζημιώσει.
Μια ευρωπαϊκή έρευνα (REDCo, 2007), που έγινε σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες
μεταξύ των μαθητών 14-16 ετών, αποκάλυψε ότι οι μαθητές/τριες ήθελαν τα σχολεία να
δίνουν έμφαση στη γνώση σχετικά με τις διαφορετικές θρησκείες του κόσμου και όχι σε
κάποια συγκεκριμένη θρησκευτική πίστη. Η προσέγγιση πρέπει να είναι ουδέτερη, με
διδασκαλία υψηλής ποιότητας, και θα πρέπει να ενταχθεί σε ένα γενικό πλαίσιο
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης που είναι η ίδια υψηλού επιπέδου. Οι προκλήσεις που
πρέπει να αντιμετωπιστούν από τα εκπαιδευτικά συστήματα είναι τρεις. Χρειάζεται:
1) βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας για τις θρησκείες (κατάσταση,
περιεχόμενο και - κατάρτισης εκπαιδευτικών). Ίσως βοηθήσει οι διδάσκαλοι να
πρέπει να είναι πιο αντιπροσωπευτικοί των μειονοτικών μαθητών,
2) ενίσχυση της βάσης της στη διαπολιτισμική εκπαίδευση και τα ανθρώπινα
δικαιώματα και
3) να αγκαλιάσουν τη διαφορετικότητα των θρησκειών και πεποιθήσεων που
υπάρχουν στην κοινωνία.
Ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη (Organization for
Security and Cooperation in Europe: OSCE, 2007) ασχολείται με τον τρόπο με τον οποίο
οι πολιτικές κατάρτισης εκπαιδευτικών μπορούν να προετοιμάσουν τους εκπαιδευτικούς
να διδάσκουν σε πολιτισμικά διαφορετικές τάξεις. Σύμφωνα με τους ειδικούς του
Οργανισμού, «το πρόγραμμα σπουδών στα πανεπιστήμια για την κατάρτιση των
εκπαιδευτικών θα πρέπει να περιλαμβάνει την ανάπτυξη δεξιοτήτων για την οργάνωση
και διαχείριση συζητήσεων στην τάξη σχετικά με αμφιλεγόμενα θρησκευτικά ζητήματα
και αντικρουόμενες κοσμοθεωρίες».
Από τα παραπάνω καταλαβαίνει κανείς ότι υπάρχει πλέον ευρεία συναίνεση στην
Ευρώπη, στο ότι η διδασκαλία για τις θρησκείες και για τα θρησκευτικά γεγονότα έχει
μια θέση στα δημόσια σχολεία και αποτελεί μια σημαντική διάσταση της
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης των νέων.
Η ομολογιακή θρησκευτική εκπαίδευση θα συνεχιστεί. Αλλά θα πρέπει να
μεταρρυθμιστεί σημαντικά.
Eίναι σημαντικό η διδασκαλία σχετικά με τη θρησκευτική πίστη να μη σχεδιάζεται
και παραδίδεται μεμονωμένα, αλλά ως μέρος της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης των νέων.
Το ζήτημα της διδασκαλίας για τις θρησκείες παραμένει ένα πολιτικά ευαίσθητο θέμα
στις περισσότερες χώρες, για ιστορικούς λόγους που προσιδιάζουν σε κάθε κράτος και
από το φόβο των κάθε μορφής φονταμενταλισμού και του εξτρεμισμού, ιδιαίτερα του
θρησκευτικού. Αλλά δεν μπορούμε να μην αποδεχτούμε ως ορθή τη διαπίστωση ότι ο
φονταμενταλισμός και η θρησκευτική μισαλλοδοξία στις σημερινές κοινωνίες είναι
συχνά αποτέλεσμα της έλλειψης ή της κακής θρησκευτικής εκπαίδευσης. Το να σιγούμε
απέναντι στις θρησκευτικές πεποιθήσεις των κοινωνικά ευάλωτων μαθητών οδηγεί με
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μαθηματική ακρίβεια στην αποξένωση, την γκετοποίηση και τη σχολική διαρροή τους
από το σχολικό εκπαιδευτικό σύστημα.
Η λειτουργία του μαθήματος, λοιπόν, θα πρέπει να είναι κυρίως δυναμική. Από τη
μια το μάθημα είναι μέρος μιας ολοκληρωμένης κοινωνικοποίησης στην ελληνική
κοινωνία, πράγμα που σημαίνει από τη μια ότι βοηθάει στην πλήρη ενσωμάτωση των
μαθητών στην κοινωνία αυτή, μέσα από την εξοικείωση με τα πολιτισμικά αγαθά της και
από την άλλη ότι οι αποδεχόμενοι τις βασικές αξίες του πολιτισμού της αποτρέπονται
από κάθε εκδήλωση συμπεριφοράς που απαξιώνει την ανθρώπινη προσωπικότητα και
αξιοπρέπεια.
Όποια και αν είναι η προσέγγιση σε εθνικό επίπεδο, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες
είναι αντιμέτωπες με το πρόβλημα των θρησκευτικών μειονοτήτων και, ειδικότερα, το
Islam. Το παραδοσιακό μοντέλο πολυπολιτισμικής ενσωμάτωσης φαίνεται να είναι
ανεπαρκές για την αντιμετώπιση της πρόκλησης. Η δημοκρατία πρέπει να
επανεξετασθεί: «μια πλουραλιστική δημοκρατία δεν βασίζεται σε σιωπηρή πολιτιστική
ομοιότητα, αλλά στην αναγνώριση μιας ανοικτής και αποδεκτής έννοιας της
διαφορετικότητας. Το βασικό ερώτημα είναι πώς μπορούμε να καταλήξουμε όχι σε
κοινές αξίες αλλά σε σεβαστές από όλους αξίες.
Η δύναμη της θρησκείας υπερβαίνει τους παραπάνω προβληματισμούς, αφού
θεμελιώδες στοιχείο του μαθήματος των θρησκευτικών είναι το πανανθρώπινο μήνυμα
αγάπης και σεβασμού προς τον άνθρωπο, ανεκτικότητας, συμπαράστασης και
αλληλεγγύης προς κάθε μορφή ζωής, κάθε δημιούργημα του Θεού.
Αν για την αγωγή γενικότερα η διαπολιτισμική διάσταση προβάλλεται σήμερα ως
μια αναγκαιότητα, για τη θρησκευτική αγωγή η διάσταση αυτή αποτελεί συστατικό της
στοιχείο. Σήμερα η πολιτισμική και θρησκευτική πολυμορφία αποτελεί ένα πρακτικό
πρόβλημα συνύπαρξης των ανθρώπων και είναι κρίσιμη η ένταξη του χριστιανικού
μηνύματος μέσα στο πολυπολιτισμικό πλαίσιο των καιρών μας. Στην ουσία δεν
πρόκειται για τοποθέτηση έναντι των άλλων θρησκειών ή εθνοτήτων, όσο έναντι των
ανθρώπων που έχουν διαφορετικές θρησκευτικές πεποιθήσεις ή διαφορετικό πολιτισμικό
υπόβαθρο.
Κατ’ εξοχήν γνώρισμα της θρησκευτικής αγωγής, διαπολιτισμικά
προσανατολισμένης, είναι η αλήθεια ότι η χριστιανική Εκκλησία είναι πάνω από όλα
κοινωνία πίστης, ελπίδας και αγάπης. Και από τα τρία αυτά σπουδαιότερο είναι η αγάπη.
Μια κοινωνία δηλαδή, όπου από τη μια μεριά αναγνωρίζουμε την ετερότητα του άλλου
ως σεβαστή πραγματικότητα και από την άλλη συνυπάρχουμε ειρηνικά μέσα στη
διαφορετικότητά μας, ερμηνεύοντας έτσι στην πράξη τις πολιτισμικές και άλλες
διαφορές ως θείες δωρεές. Ειδικότερα:
1) Το μάθημα των Θρησκευτικών προβάλλει πρότυπα ηθικής και μπορεί να λάβει
μορφή ειρηνικής παρέμβασης, πίεσης και οραματισμού, δίνοντας με αυτό τον
τρόπο μια πρόταση στους νέους που απέχει τόσο από την απάθεια όσο και από
την ευπείθεια (Τσανανάς, 1975). Η έμφαση που δίδει το μάθημα αυτό στην αγάπη
προς τον άνθρωπο και όλη την ανθρωπότητα προσφέρει διέξοδο στην ανάγκη του
εφήβου να αγαπά και να αγαπιέται (Βασιλόπουλος, 1991), σε ένα πλαίσιο
μάλιστα που υπερβαίνει τις σκοπιμότητες της καθημερινής του ζωής, που συχνά
τον οδηγούν σε αντικοινωνική συμπεριφορά.
2) Σε κάθε περίπτωση, η καλύτερη λύση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων
που δημιουργούν η μισαλλοδοξία και ο φανατισμός είναι η εμβάθυνση της
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γνώσης και η αναζήτηση της αλήθειας. Στη δημιουργία αυτών των
προϋποθέσεων, σημαντικό ρόλο μπορεί να διαδραματίσει το Μάθημα των
Θρησκευτικών. Σημαντικοί θεολογικοί λόγοι συνηγορούν στο σεβασμό, στη
διακριτικότητα και την ανοχή των χριστιανών απέναντι στους ανθρώπους, καθώς
και στην αξία της γνώσης των διαφορετικών πολιτισμών, ιδεολογιών και
θρησκευτικών δοξασιών.
3) Ειδικότερα το μάθημα των θρησκευτικών τόσο στο Γυμνάσιο αλλά κυρίως στη
Β΄ Λυκείου, αναφερόμενο σε όλα τα θρησκεύματα (Θρησκειολογία), βοηθάει
τους μαθητές να αποδεχτούν με σεβασμό την αξία των διαφορετικών πολιτισμών,
ιδεολογιών και θρησκευτικών δοξασιών. Στη Γ΄ Λυκείου, επίσης, διδάσκεται η
Χριστιανική ηθική, που δίνει έμφαση στο σεβασμό της ανθρώπινης ζωής και
τίθεται ενάντια σε κάθε είδος καταπίεσης και απαξίωσης οποιουδήποτε
ανθρώπινου προσώπου, ως δημιουργήματος του Θεού της Αγάπης.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, άλλωστε, στα Αναλυτικά προγράμματα τίθεται ως
στόχος η γνωριμία με άλλες θρησκείες, χωρίς σχετικοποίηση του χριστιανικού
μηνύματος, αλλά με απαραίτητο όρο-κατεύθυνση η εκ μέρους των μαθητών
αποκρυστάλλωση της προσωπικής γνώμης να γίνει αβίαστα και χωρίς φορτικότητα
(Βασιλόπουλος, 1999). Είναι σαφές λοιπόν ότι το μάθημα των Θρησκευτικών, εκτός από
τη γενική εκπαιδευτική προσφορά του στην εγκύκλιο παιδεία, συμβάλλει και στην
πρόληψη φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού, και στην ηθική ωρίμανση και τη
γνωστική ολοκλήρωση των μαθητών.
Οι Ευρωπαίοι που πιστεύουν στο Θεό μπορούν να δώσουν σε όλο τον κόσμο ένα
πρότυπο ειρηνικής συνύπαρξης. Πολύ συχνά υπερτονίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα,
όταν είμαστε μειονότητες. Όταν όμως είμαστε πλειοψηφίες, κρατούμε διαφορετική
στάση. Ως υπεύθυνοι πολίτες της Ευρώπης, υποχρεούμαστε να ενδιαφερόμαστε όχι μόνο
για τη δική μας ήπειρο, αλλά και για την παγκόσμια πραγματικότητα, προσφέροντας τη
δημιουργική μας συμβολή και τη δίκαιη κρίση.
Η ειδικότερη ευθύνη των θρησκευτικών επιταγών σε μια σύγχρονη πλουραλιστική
κοινωνία είναι να καλλιεργήσουμε πνεύμα αρμονικής συνύπαρξης και να μην
επιτρέψουμε σε διάφορες φονταμενταλιστικές και ακραίες ιδέες να παραπλανήσουν τις
κοινότητές μας. Όταν η θρησκεία ενισχύει το μίσος, τον ρατσισμό και την ξενοφοβία, οι
κοινωνίες οδηγούνται σε απροσδόκητες περιπέτειες. Ζωτικός ρόλος της θρησκείας σε
κάθε κοινωνία παραμένει η προσφορά σεβασμού και αγάπης στον συνάνθρωπο.
Η θεολογική προσέγγιση της μετανάστευσης αποτελεί εν τέλει αναμέτρηση με τον
ευαγγελικό λόγο. Ο ευαγγελικός λόγος για τον πλησίον παραμένει επίκαιρος όσο ποτέ
άλλοτε. Αρκεί να τον επαναδιατυπώσουμε και να τον επαναπροσλάβουμε, απαλλαγμένοι
από τις εθνικές και κοινωνικές μας βεβαιότητες. Το «άνοιγμα των συνόρων» έφερε τους
ξένους στη γειτονιά μας, στην πόλη μας, δοκιμάζοντας τις προσωπικές, εθνικές,
πολιτισμικές αντοχές μας αλλά κυρίως τη δική μας θρησκευτική ταυτότητα.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Αναγνώστου, Ν., & Νικόλοβα, Μ. (2017). Η ενσωμάτωση των προσφύγων στο
εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα: Πολιτική και διαχείριση σε «κινούμενη
άμμο». ΕΛΙΑΜΕΠ, κείμ. Εργασίας 84: 1-10.
Βασιλόπουλος, Χ. (1991). Διδακτική των Θρησκευτικών Στη Μέση Εκπαίδευση.
Θεσσαλονίκη: Εκδ. Κυριακίδη.
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Δέσποινα (Μαλβίνα) Πουντζίκογλου*, Ζαρίφης Μιτσιλέγγας**
Αντιγόνη Αναστασιάδου***
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΔΡΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ:
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
Στα πλαίσια του προγράμματος αγωγής σταδιοδρομίας στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό
Γυμνάσιο – Λύκειο Ελευσίνας πραγματοποιήθηκε το πρωτοπόρο project σε real time
conditions που αφορούσε στο γύρισμα μίας ταινίας που οι μαθητές συναποφάσισαν ότι
θα ήταν μία ταινία μυστηρίου. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στους χώρους του
σχολείου με απόλυτη μυστικότητα, αφού θα παρουσιαζόταν με τη μορφή διαδραστικού
παιχνιδιού μυστηρίου σε δεύτερη ομάδα μαθητών.
Λέξεις-κλειδιά: καινοτόμος δράση,
σταδιοδρομίας, κινηματογράφος.

επαγγελματικός

προσανατολισμός,

αγωγή

INNOVATIVE ACTION OF EDUCATORS:
GUIDANCE IN THE SECTOR OF CINEMA
In the context of the career education programme at the Unified Special Vocational High
School of Elefsina, the innovative project in real time conditions was held, which
involved the making of a film that the students co-decided to have been a mystery movie.
The shooting took place in the school’s premises in complete secrecy, as it would be
presented in the form of an interactive mystery game to a second group of students.
Key words: innovative action, career guidance, career education, cinema.
Περιγραφή
Το πρόγραμμα έχει τον τίτλο «Διαδραστικό παιχνίδι μυστηρίου». Στα πλαίσια του
προγράμματος έγιναν τα γυρίσματα της ταινίας μυστηρίου «Οι Δέκα κληρονόμοι».
Το σενάριο γράφτηκε από την υπεύθυνη εκπαιδευτικό του προγράμματος
Πουντζίκογλου Δέσποινα (Μαλβίνα) και τον Μιτσιλέγγα Ζαρίφη, βασιζόμενο σε
σεναριακές ιδέες των μαθητών.
Η υπόθεση αφορά στο άνοιγμα μίας διαθήκης σε έναν μυστηριώδη πύργο στην
Σκωτία. Εκεί οι επίδοξοι κληρονόμοι, αλλά κι άλλα πρόσωπα, παγιδεύονται λόγω μιας
σφοδρής κακοκαιρίας που ξεσπά κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ένας-ένας οι ένοικοι του
πύργου δολοφονούνται κι όλοι αναζητούν τον δράστη.
Οι μαθητές ήταν χωρισμένοι σε δύο ομάδες. Η μία ομάδα απαρτιζόταν από τους
παράγοντες της ταινίας, ηθοποιοί, φροντιστές, μοντέρ, ενδυματολόγοι και ηχολήπτες, οι
οποίοι υποσχέθηκαν απόλυτη εχεμύθεια και τη δεύτερη ομάδα αποτελούσαν οι μαθητές
που θα έβλεπαν την ταινία και θα προσπαθούσαν να βρούνε τη λύση του μυστηρίου.
* Η Δ.Π. είναι εκπαιδευτικός Εικαστικός ΠΕ08. Επικοινωνία: malvinapoun@gmail.com
** Ο Ζ.Μ. είναι εκπαιδευτικός Φιλόλογος ΠΕ02. Επικοινωνία: mitsilez@gmail.com
*** Η Α.Α. είναι Κοινωνική Λειτουργός. Επικοινωνία: antanastasiadou@yahoo.gr
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Η ταινία προβλήθηκε σε τρία μέρη. Στο τέλος της προβολής κάθε μέρους,
μοιράστηκε ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε από τους μαθητές στην επίλυση του
γρίφου. Σε κάθε προβολή προστέθηκαν νέα στοιχεία. Το ερωτηματολόγιο έγινε αφορμή
να οργανωθούν μόνοι τους οι μαθητές, αυθόρμητα, σε ομάδες και να ξεκινήσει μια
κουβέντα που μπορούσε να φέρει ή και να απομακρύνει κάθε μαθητή από τη λύση του
μυστηρίου, περιπλέκοντας την κατάσταση. Το τέλος της ταινίας είναι σταθερό σε κάθε
περίπτωση και το ζητούμενο είναι με τις σωστές ερωτήσεις και παρατηρήσεις οι μαθητές
να βρουν τον δράστη. Οι μαθητές παρατήρησαν το μειονέκτημα ότι η ταινία είναι για μία
και μοναδική προβολή, εφόσον γνωρίζουμε το τέλος. Είναι κατάλληλη για μαθητές που
θα τη δουν για πρώτη φορά και θα είναι ανυποψίαστοι για την υπόθεση. Σε συζήτηση με
τους μαθητές για το συγκεκριμένο πρόβλημα καταλήξαμε ότι θα ξεπεραστεί εφόσον
γυριστούν κάποιες νέες σκηνές που θα δίνουν τη δυνατότητα για διαφορετικές
εναλλακτικές λύσεις του μυστηρίου. Το τέλος της ταινίας θα καθορίζεται αποκλειστικά
από τις επιλογές των θεατών. Τα γυρίσματα αυτών των σκηνών θα ξεκινούσαν το
επόμενο σχολικό έτος.
Οι μαθητές έχουν εμπλακεί σε όλα τα στάδια της διαμόρφωσης του προγράμματος,
πειραματιζόμενοι με νέες τεχνικές γυρίσματος ταινίας με δύο κάμερες, μοντάζ, μουσικής
επένδυσης και σκηνοθεσίας. Το πρόβλημα της έλλειψης υλικοτεχνικής υποδομής
ξεπεράστηκε με κέφι και φαντασία, αφού οι λήψεις γίνονταν από μία action camera και
κάμερες κινητών. Οι μαθητές αντιλήφθηκαν τον κινηματογράφο από μια διαφορετική
σκοπιά - όχι ως μια ενιαία και αδιάσπαστη ακολουθία εικόνων - αλλά ως μια σειρά
εικόνων που η κάθε μια έχει την δική της ταυτότητα και θέλει την ιδιαίτερή της προσοχή,
προτού ενταχθεί στην ταινία. Το μέγεθος της δυσκολίας σύλληψης του ήχου στην εικόνα
έγινε επίσης αντιληπτό από τους μαθητές, ενώ η δημιουργική τους φαντασία άρχισε να
κινητοποιείται, δίνοντας λύσεις σε προβλήματα πλοκής του σεναρίου και σκηνοθετικά
ευρήματα.
Διάρκεια ολοκλήρωσης του project: 7 μήνες.
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Θεολόγος Σμυρναίος*
Η ΝΕΑ ΔΟΜΗ «ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» (Κ.Ε.Σ.Υ.) ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ (Κ.Ε.Α.)
Σκοπός του παρόντος επιστημονικού άρθρου που αποτελείται ουσιαστικά από τρία
μέρη είναι να εξετάσει: α) τις βασικές λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά της νέας
δομής Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), στη
Γενική, Επαγγελματική και Ειδική Αγωγή τόσο σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας όσο και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, β) τις βασικές λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά της
νέας δομής, Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) και γ) τη συνεργασία των
δύο αυτών δομών, δηλαδή του Κ.Ε.Σ.Υ. και του Κ.Ε.Α. Ειδικότερα στο πρώτο μέρος
περιγράφονται η αποστολή των Κ.Ε.Σ.Υ., πώς δημιουργήθηκαν, από ποια
επιστημονικά στελέχη αποτελούνται, πώς λειτουργούν και ποια είναι η θέση τους μέσα
στο εκπαιδευτικό σύστημα. Στη συνέχεια τονίζεται μία από τις σημαντικότερες
λειτουργίες του Κ.Ε.Σ.Υ. που είναι ο Δια Βίου Επαγγελματικός Προσανατολισμός και
Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας τόσο στη γενική όσο και στην ειδική αγωγή. Στο
δεύτερο μέρος του άρθρου περιγράφονται η αποστολή των Κ.Ε.Α., πώς
δημιουργήθηκαν, από ποια επιστημονικά στελέχη αποτελούνται, ποιος είναι ο ρόλος
και η δράση τους και ποια είναι η θέση τους μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα. Το
άρθρο ολοκληρώνεται με τα αποτελέσματα και τη διάχυσή τους προς όφελος όλης της
εκπαιδευτικής κοινότητας, από τη συνεργασία των δύο αυτών δομών, δηλαδή του
Κ.Ε.Σ.Υ. και του Κ.Ε.Α. Βασική προϋπόθεση για την αγαστή αυτή συνεργασία είναι η
επαναφορά του μαθήματος του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού στα
σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Λέξεις-κλειδιά: Επαγγελματικός Προσανατολισμός, Συμβουλευτική, Πολιτιστικές
Δραστηριότητες, Αγωγή Υγείας, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.
THE NEW STRUCTURE «EDUCATIONAL AND ADVISORY SUPPORT
CENTER» (EASC) AND THEIR COOPERATION WITH SUSTAINABLE
EDUCATIONAL CENTERS (SEC)
The purpose of this scientific article, consisting essentially of three parts,"The New
Structure of Centers for Educational and Counseling Support (EASC) and its cooperation
with the Sustainable Development Centers (SEC) is to research: a) the basic functions
and characteristics of the new structure, Centers for Educational and Counseling Support
(EASC), in General, Professional and Special Education both at Primary and Secondary
Education level, b) the basic functions and characteristics of the new structure,
Sustainable Development Centers (SEC) and c) the collaboration of these two structures,
EASC and SEC. In particular, in the first part it describes the mission of EASC, how they
* Ο Θ.Σ. είναι Οικονομολόγος – Εκπαιδευτικός – Υπεύθυνος Συμβουλευτικής στον Επαγγελματικό
Προσανατολισμό στο 2ο Κ.Ε.Σ.Υ. Πειραιά. Επικοινωνία: E-mail: teosmir@gmail.com Ιστοσελίδα:
http://epaggelma2.pbworks.com

- 325 -

ου

Πρακτικά του 1 Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου
«Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Πολιτιστικές Δραστηριότητες»

were created, which scientists it consists of, how they function and their position within
the education system. Next, one of the most important functions of the SEC is
emphasized, which is Lifelong Vocational Guidance and Career Counseling in both
general and special education. The second part of the article outlines the mission of the
SEC, how they were created, which scientists they consist of, their role and action, and
finally their position within the education system. The article ends with the results and
their distribution to the benefit of the entire educational community, from the
collaboration of these two structures, i.e. the EASC and SEC. A basic prerequisite for this
kind of cooperation is the restoration of the School Vocational Guidance course to
secondary schools.
Key words: Vocational Guidance, Counseling, Cultural Activities, Health Education,
Environmental Education.
Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.)
Αποστολή των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.)
είναι η υποστήριξη των σχολικών μονάδων και των Εργαστηριακών Κέντρων για τη
διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση
και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου (N.
4547 / ΦΕΚ Αρ. 152, τ. Α΄, 12-6-2018). Τα Κ.Ε.Σ.Υ., ως νέα δομή, δημιουργήθηκαν από
τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών
(ΚΕ.Δ.Δ.Υ.), τα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) και τους
Συμβουλευτικούς Σταθμούς Νέων (Σ.Σ.Ν.), που καταργήθηκαν και συγχωνεύθηκαν
χάριν της νέας δομής.
Δομή των Κ.Ε.Σ.Υ.
Όργανα διοίκησης των Κ.Ε.Σ.Υ. που λειτουργεί ως διεπιστημονική ομάδα, είναι: ο
Προϊστάμενος και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικού Προσωπικού. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικού
Προσωπικού των Κ.Ε.Σ.Υ. λειτουργεί ως διεπιστημονική ομάδα και αποτελείται από
τους εξής κλάδους: Νηπιαγωγών - Δασκάλων - Φιλολόγων -Μαθηματικών - Φυσικών
Επιστημών - Λογοθεραπευτών - Εργοθεραπευτών - Ψυχολόγων - Κοινωνικών
Λειτουργών - Φυσικοθεραπευτών - Διοικητικών -εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό
είτε στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των τυφλών είτε στην κινητικότητα, τον
προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των τυφλών, είτε στη γραφή
Braille των τυφλών, είτε στην ελληνική νοηματική γλώσσα των κωφών, καθώς και
Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική και
τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό. Στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. υπήρχαν ωστόσο επιπλέον και οι
κλάδοι των Σχολικών Νοσηλευτών - Μουσικοθεραπευτών - Καθηγητών Φυσικής
Αγωγής με ειδικότητα στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, Παιδοψυχίατρων ή
Παιδιάτρων με εξειδίκευση στην Παιδονευρολογία ή Νευρολόγων με εξειδίκευση στην
Παιδονευρολογία ενώ απουσίαζαν οι Επαγγελματικοί Σύμβουλοι Γενικής Αγωγής (που
στελέχωναν τα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού - ΚΕ.ΣΥ.Π.) καθώς και
οι Εκπαιδευτικοί Σύμβουλοι-Ψυχολόγοι (που στελέχωναν τους Συμβουλευτικούς
Σταθμούς Νέων - Σ.Σ.Ν.).
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Λειτουργία των Κ.Ε.Σ.Υ.
Για την λειτουργία των Κ.Ε.Σ.Υ. ιδρύονται: Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης
(Σ.Δ.Ε.Υ.) και Επιτροπές Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης
(Ε.Δ.Ε.Α.Υ.). Τα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) αποτελούνται
από σχολικές μονάδες και Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας, γενικής, επαγγελματικής και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, με σκοπό
την ενδυνάμωση και την προώθηση της συνεργασίας, καθώς και το συντονισμό του
έργου των σχολικών μονάδων και Ε.Κ. για την επιτυχή αποστολή των Κ.Ε.Σ.Υ. Μία (1)
Σ.Μ.Ε.Α.Ε. (Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης) λειτουργεί ως το
Κέντρο Υποστήριξης κάθε Σ.Δ.Ε.Υ. Σε κάθε σχολική μονάδα που ανήκει σε Σ.Δ.Ε.Υ.
συνιστάται Επιτροπή Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης
(Ε.Δ.Ε.Α.Υ.), ως αρμόδιο όργανο για την εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των
μαθητών και της σχολικής κοινότητας. Κάθε Ε.Δ.Ε.Α.Υ. αποτελείται από: α) τον
διευθυντή της σχολικής μονάδας, β) έναν (1) εκπαιδευτικό Πρωτοβάθμιας ή
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, που
υπηρετεί στη σχολική μονάδα ή στο Κέντρο Υποστήριξης του Σ.Δ.Ε.Υ., γ) έναν
ψυχολόγο και έναν κοινωνικό λειτουργό, που υπηρετούν στο Κέντρο Υποστήριξης του
Σ.Δ.Ε.Υ., δ) τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς των τμημάτων του μαθητή ή της ομάδας
μαθητών που υποστηρίζουν.
Διασύνδεση των Κ.Ε.Σ.Υ. με τις Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και τις σχολικές μονάδες και Ε.Κ.
Κάθε εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. του Κ.Ε.Σ.Υ., με απόφαση του Συλλόγου
Εκπαιδευτικού Προσωπικού, αναλαμβάνει υπό την ευθύνη του μία ενότητα σχολικών
μονάδων και λειτουργεί ως πρόσωπο επαφής και αναφοράς των μονάδων αυτών. Οι
Ε.Δ.Ε.Α.Υ. έχουν την ευθύνη: για την υποστήριξη και την παρακολούθηση της
εκπαιδευτικής και ψυχοκοινωνικής πορείας των μαθητών στις σχολικές μονάδες. Με
δράσεις όπως: η σύνταξη βραχυχρόνιου προγράμματος παρέμβασης και η υλοποίησή
του, και η εξειδίκευση των βασικών αξόνων (βραχυπρόθεσμοι - μακροπρόθεσμοι) των
Εξατομικευμένων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης των μαθητών, που περιγράφονται από τα
Κ.Ε.Σ.Υ. στις εκθέσεις αξιολόγησης. Στις σχολικές μονάδες που δεν λειτουργεί
Ε.Δ.Ε.Α.Υ. θα αποφασίσει το ΥΠ.Π.Ε.Θ. στο άμεσο μέλλον.
Δια Βίου Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας
Όπως τονίστηκε πιο πάνω, η Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό προσανατολισμό
αποτελεί σημαντική λειτουργία στα Κ.Ε.Σ.Υ. Έτσι, το πλαίσιο Δια Βίου Επαγγελματικός
Προσανατολισμός και Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας τόσο στην Γενική Αγωγή όσο και
στην Ειδική, λόγω ρευστού παγκόσμιου κοινωνικού, οικονομικού, πολιτικού,
πολιτισμικού και φυσικού περιβάλλοντος, έχει αλλάξει. Περιλαμβάνει το σύνολο των
διαδικασιών ενημέρωσης, διερεύνησης και προετοιμασίας που πραγματοποιούνται, από
ειδικές υπηρεσίες και εξειδικευμένους επιστήμονες κατά τρόπο οργανωμένο και
συστηματικό, και στοχεύουν στο να βοηθήσουν τον κάθε μαθητή και την κάθε μαθήτρια
να λάβει τις πιο κατάλληλες προσωπικές αποφάσεις, για την εκπαιδευτική και
επαγγελματική του σταδιοδρομία. Ο συμβουλευόμενος αποφασίζει πάντα σύμφωνα με τα
ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες-δεξιότητες που έχει, για την είσοδό του στην
ενεργό εκπαιδευτική και επαγγελματική ζωή, την προσαρμογή του σε αυτήν και τις
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πιθανές μεταγενέστερες
δραστηριότητας.

αλλαγές

της

εκπαιδευτικής

και

επαγγελματικής

του

Η Επαγγελματική Συμβουλευτική ΑμεΑ
Η Επαγγελματική Συμβουλευτική ΑμεΑ δεν διαφέρει από τη Γενική Επαγγελματική
Συμβουλευτική. Εξειδικεύεται μόνο κατά το στάδιο της δημιουργίας συνθηκών για
υπέρβαση των αντικειμενικών δυσκολιών στις ευκαιρίες μάθησης και προσωπικής
ανάπτυξης ανάλογα με την περίπτωση της αναπηρίας (Σιδηροπούλου-Δημακάκου κ.ά.,
2013, σελ. 45-46). Η Επαγγελματική Συμβουλευτική ΑμεΑ χρειάζεται πολυεπιστημονική προσέγγιση και αναγνωρίζει την ανάγκη προσέγγισης στα διαφορετικά
χαρακτηριστικά προσωπικότητας, αναλύει την κατάσταση και παρεμβαίνει και, τέλος,
αξιολογεί την παρέμβαση δηλαδή τι έμαθε το παιδί-ΑμεΑ.
Ανάπτυξη δεξιοτήτων δια βίου διαχείρισης σταδιοδρομίας ΑμεΑ
Η ανάπτυξη δεξιοτήτων δια βίου διαχείρισης σταδιοδρομίας στο συμβουλευόμενο
συμβάλει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων ΑμεΑ. Αυτές οι δεξιότητες είναι: της
κοινωνικής δικτύωσης, της αναζήτησης εργασίας, της μετάβασης στην αγορά εργασίας
και κινητικότητας, της επαγγελματικής ανθεκτικότητας, της αυτοαποτελεσματικότητας
και του θετικού προσανατολισμού στο μέλλον (Σιδηροπούλου-Δημακάκου κ.ά., 2013, σ.
45).
Δράσεις Συμβουλευτικής στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό στο Κ.Ε.Σ.Υ.
Οι δράσεις Συμβουλευτικής στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό στο Κ.Ε.Σ.Υ.
αναφέρονται στην παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τον επαγγελματικό
προσανατολισμό και τη συμβουλευτική σταδιοδρομίας: α) στους μαθητές και κηδεμόνες
τους σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο, β) στους εκπαιδευτικούς σε επίπεδο ενημέρωσης
και επιμόρφωσης (με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής
σταδιοδρομίας), με παραγωγή και διάδοση ενημερωτικού υλικού, με την διατήρηση
βιβλιοθήκης και αρχείου πληροφόρησης, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, με ημερίδες
και σεμινάρια που αποβλέπουν στη συνεργασία και ευαισθητοποίηση του κοινωνικού
συνόλου, σε θέματα διαφορετικότητας, ψυχοκοινωνικής υγείας, και σύνδεσης της
εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Η Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό
Προσανατολισμό στη νέα δομή Κ.Ε.Σ.Υ. αποτελεί ξεχωριστό εννοιολογικά τμήμα, έστω
άτυπο, και αναφέρεται αναμφίβολα σε μαθητές Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τόσο της
Γενικής όσο και της Ειδικής Αγωγής.
Κέντρα Εκπαίδευσης Αειφορίας - Κ.Ε.Α.
Τα Κ.Ε.Α. ενσωμάτωσαν τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.), την Αγωγή
Υγείας (ΑΥ) και τις Πολιτιστικές Δραστηριότητες (ΠΔ) που καταργήθηκαν. Αυτή την
στιγμή δεν έχει ακόμα συσταθεί η νέα δομή Κ.Ε.Α. ώστε να συμπεριλάβει τόσο την
Πρωτοβάθμια όσο και την Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και λειτουργούν οι θεματικοί
άξονες ως ήταν, δηλαδή ξεχωριστά σε κάθε επίπεδο εκπαίδευσης. Οι Υπεύθυνοι
παραμένουν στις θέσεις τους από το 2012. Τα Κ.Ε.Α. έχουν ως αποστολή: α) την
υποστήριξη των σχολικών μονάδων σε θέματα σχετικά με την εκπαίδευση για την
αειφορία, με έμφαση στο περιβάλλον και την προαγωγή της υγείας και του πολιτισμού,
β) τη διασύνδεση της εκπαιδευτικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας σε θέματα
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αειφορίας. Σε κάθε Κ.Ε.Α. συνιστάται Παιδαγωγική Ομάδα πέντε έως εννέα
εκπαιδευτικών με τουλάχιστον: α) δύο εκπαιδευτικούς Δ/βάθμιας εκπαίδευσης, β) δύο
εκπαιδευτικούς Π/βάθμιας εκπαίδευσης, από τους οποίους ένας τουλάχιστον Δάσκαλος ή
Νηπιαγωγός. Σε κάθε Κ.Ε.Α. προΐσταται Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου για την
αειφορία στην εκπαίδευση.
Ρόλος και Δράσεις των Κ.Ε.Α.
Ο ρόλος των Κ.Ε.Α. είναι παιδαγωγικός, εκπαιδευτικός, επιστημονικός και ερευνητικός.
Τα Κ.Ε.Α. υποστηρίζουν τις σχολικές μονάδες σχετικά: α) με την εκπόνηση και την
υλοποίηση εκπαιδευτικού σχεδίου δράσης επιμόρφωσης και ενημέρωσης για την
αειφορία (περιβάλλον - υγεία - πολιτισμός) και την ενσωμάτωση των αρχών της
αειφορίας σε όλη την σχολική ζωή, β) τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών σε
ευρωπαϊκά προγράμματα, καθώς και σε τοπικά, περιφερειακά, εθνικά και διεθνή δίκτυα
σχετικά με την εκπαίδευση για την αειφορία, σε συνεργασία με τα Περιφερειακά Κέντρα
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.).
Αποτελέσματα από την σύνδεση Κ.Ε.Σ.Υ - Κ.Ε.Α.
Υπάρχει σημαντική ωφέλεια διάχυσης αποτελεσμάτων της διεπιστημονικής προσέγγισης
της συμβουλευτικής στον επαγγελματικό προσανατολισμό με τις πολιτιστικές
δραστηριότητες, την αγωγή υγείας και την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Προάγεται η
δημιουργική μάθηση, η κριτική σκέψη, η αυτογνωσία και η κοινωνιογνωσία, οι
κοινωνικές δεξιότητες, η ενσυναίσθηση, η αυτοεκτίμηση, η αυτοπληροφόρηση, η
ενεργητική συμμετοχή, η ομαδοσυνεργατικότητα, η ανάπτυξη ικανότητας λήψης
επαγγελματικής απόφασης, η διαμόρφωση της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής
σταδιοδρομίας, η συναισθηματική νοημοσύνη των μαθητών και ο σεβασμός στην
διαφορετικότητα.

Θα τελεσφορήσουν τα Κ.Ε.Σ.Υ.?
(Σκίτσο του μαθητή της Β΄ τάξης του 2ου ΓΕΛ Κερατσινίου, Ηλία Σκουντζούρη)
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Βασική προϋπόθεση
Όλα αυτά βέβαια προϋποθέτουν την επαναφορά του θεσμού του μαθήματος του
Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, μέσα στα σχολεία. Ιδίως στα γυμνάσια και
τα λύκεια. Όπως ακριβώς συμβαίνει με τα διδασκόμενα μαθήματα σχετικά με το
περιβάλλον, την αγωγή υγείας και τα πολιτιστικά μαθήματα.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
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Δεξιοτήτων Δια Βίου Διαχείρισης Σταδιοδρομίας: Θεωρητικό πλαίσιο. Αθήνα:
ΕΟΠΠΕΠ.
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Ξένια Σταθάτου*, Αναστασία Παμουκτσόγλου**
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ:
Η ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
Το φύλο είναι η αντίληψη του τι σημαίνει να είσαι άνδρας και γυναίκα και ποιες είναι οι
«κατάλληλες» στάσεις και συμπεριφορές για τον καθένα. Η ανάπτυξη των σχημάτων
φύλου συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό στην παιδική ηλικία. Δεδομένου ότι τα μέσα
ενημέρωσης παρέχουν πρότυπα ανδρικού και γυναικείου χαρακτήρα για παρατήρηση,
ορισμένοι ερευνητές υπέθεσαν ότι οι εννοιολογικές αντιλήψεις για το φύλο και η
κατανόηση των σχέσεων μεταξύ ανδρών και γυναικών μπορούν να διαμορφωθούν, εν
μέρει, με την προβολή ταινιών και τηλεοπτικών προγραμμάτων. Αυτή η δυνατότητα έχει
οδηγήσει σε εκτεταμένη έρευνα για τα έμφυλα μηνύματα που προέρχονται από τα μέσα
ενημέρωσης. Αυτή η εργασία ήταν μια ανάλυση περιεχομένου της απεικόνισης του
φύλου στις ταινίες κινουμένων σχεδίων.
Λέξεις-κλειδιά: κοινωνικά πρότυπα, φύλο, στερεότυπα, έμφυλα μηνύματα, μέσα
ενημέρωσης, ταινίες κινουμένων σχεδίων.
SOCIAL SCHEMATA AND CHILDREN’S LITERATURE:
GENDER EXPRESSION IN ANIMATION FILMS FOR CHILDREN
Gender is the conceptualization of what it means to be male and female, and what are
“appropriate” attitudes and behaviors for each to have. The development of gender
schemata occurs largely in childhood. As media provide male and female character
models for observation, some researchers speculated that gender conceptualizations and
understanding of male-female relationships may be shaped, in part, by viewing films and
television programs. This possibility has led to extensive research about the gendered
messages conveyed through the media. This paper was a content analysis of the portrayal
of gender in the animation films.
Key words: social schemata, gender, stereotypes, gendered messages, media, animation
films.
Εισαγωγή
«Ο ρόλος που η Disney διαδραματίζει στη διαμόρφωση των ατομικών ταυτοτήτων και τον
έλεγχο των τομέων της κοινωνικής έννοιας μέσω της οποίας τα παιδιά διαπραγματεύονται
τον κόσμο είναι πάρα πολύ σύνθετος για να τεθεί κατά μέρος απλά ως μορφή
αντιδραστικής πολιτικής. Εάν οι εκπαιδευτικοί και άλλοι πολιτιστικοί φορείς πρόκειται να
περιλάβουν τον πολιτισμό των παιδιών ως σημαντική περιοχή της αμφισβήτησης και της
ο

* Η Ξ.Σ., Δρ., είναι Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70, 1 ΠΕΚΕΣ Αττικής. Επικοινωνία:
1pekesat@sch.gr
** Η Α.Π., Δρ., είναι π. Πάρεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, συγγραφέας, ερευνήτρια. Επικοινωνία:
anastpamouk@gmail.com
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προσπάθειας, γίνεται επιτακτικό να αναλυθεί το πόσο ισχυρή είναι η επίδραση των ταινιών
της Disney στον τρόπο που φανταζόμαστε το πολιτιστικό πεδίο της Αμερικής.» (Giroux,
1996: 96).
Σύμφωνα με τον Δελώνη (1990: 12), «η Παιδική Λογοτεχνία είναι το σύνολο των
άρτιων λογοτεχνικών έργων που απευθύνονται άμεσα ή έμμεσα στις αισθητικές απαιτήσεις
και τα ενδιαφέροντα της νηπιακής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας και που ανταποκρίνονται
στο αντιληπτικό, γλωσσικό και συναισθηματικό τους επίπεδο». Η Παιδική Λογοτεχνία
είναι σήμερα ένας ιδιαίτερος κλάδος της Λογοτεχνίας, καθώς η Λογοτεχνία για παιδιά
διαβάζεται από ενηλίκους για λόγους τεχνοκριτικής ή επιλογής και λογοτεχνικά έργα για
ενηλίκους διασκευάζονται ως αναγνώσματα για παιδιά και εφήβους. Ο κλάδος της
Παιδικής Λογοτεχνίας σήμερα παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη σε παγκόσμια κλίμακα,
είτε ως πρωτότυπη παραγωγή, είτε ως μελέτη. Εξαιτίας δε της ανάπτυξης της
οπτικοποίησης της πληροφορίας και τα κινούμενα σχέδια θεωρείται ότι περιλαμβάνονται
στην ευρύτερη έννοια της Λογοτεχνίας για παιδιά.
Την τελευταία δεκαετία, η ανάπτυξη της τεχνολογίας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα
πολυμέσα, παρήγαγε μια σειρά επιτυχημένων κινηματογραφικών ταινιών, κυρίως οι
εταιρίες Disney, Disney and Pixar, και DreamWorks. Οι ταινίες αυτές με τη χρήση των
νέων τεχνολογιών (computer animation) υπερέχουν των παλαιοτέρων και προσφέρουν
μια πολυπλοκότερη τρισδιάστατη συγκίνηση. Παρά την όποια τεχνολογική εξέλιξη, η
πλοκή τους, στο κοινωνικό πεδίο, εξακολουθεί να αναφέρεται σε «συνήθεις» κοινωνικές
καταστάσεις, παρέχοντας στο κοινό τους – τα παιδιά και τους γονείς τους – ιδεολογίες
σχετικές με το ρόλο των φύλων, τη σημασία του φόβου, την ανταμοιβή της σκληρής
δουλειάς ή τα οφέλη της συνεργασίας, καθιστώντας την αφήγηση σημαντικό παράγοντα
της κοινωνικοποίησης.
Η Freeman (2005: 85) περιγράφει αυτές τις ταινίες ως «… ‘φορητό δάσκαλο’, που
εκφράζει άμεσα το πολιτισμό για τους ενηλίκους ακόμη και όταν αυτοί εκπολιτίζουν
παιδιά».
Ακόμη ο Giroux (1999: 28) επιμένει ότι «τα θεάματα ήταν πάντοτε μια εκπαιδευτική
δύναμη» μέσα σε αυτό το «εκπαιδευτικό-θέαμα» «οι ταινίες κινουμένων σχεδίων
λειτουργούν … σαν τις νέες εκπαιδευτικές μηχανές» και «κατέχουν τουλάχιστον τόση
πολιτιστική εξουσία και αξιοπιστία για το ρόλο της διδασκαλίας, τις αξίες, και τα ιδανικά
όση και οι παραδοσιακοί τομείς της μάθησης» (Giroux 1999: 84).
Παράλληλα η Τζάνη (1995: 279) υποστηρίζει ότι μέσω αυτών τα πρότυπα και οι
αξίες «που προβάλλονται από τη μη θεσμοποιημένη αγωγή στα μικρά παιδιά και που
συμβάλλουν … στην κοινωνική και πολιτική αγωγή τους». Κατά συνέπεια, τα παιδιά
μαθαίνουν για τις προσδοκίες της κοινωνίας, την ανδροπρέπεια και τη θηλυκότητα από
τα ΜΜΕ. Επομένως, είναι ουσιαστικό να κατανοήσουμε τα μηνύματα που μεταβιβάζουν.
Κοινωνικοποίηση – στερεότυπα και διαμόρφωση του φύλου
Η διαμόρφωση του φύλου και του «φέρεσθαι» ανάλογα επηρεάζεται από την οικογένεια,
τους φίλους, τα ΜΜΕ και το σχολείο, μέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, την
καθοδήγηση και την παρατήρηση των ανδρικών και γυναικείων προτύπων. Τα κοινωνικά
αυτά πλαίσια εκφράζουν και διαιωνίζουν το ρόλο των φύλων και τη διαφυλική
ανισότητα στη κοινωνία (Wood & Eagly, 2002).
Οι διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα απασχόλησε τους ερευνητές στις κοινωνικές
επιστήμες. Η θεωρία για τη διαμόρφωση του ρόλου των φύλων σχετίζεται με το
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πρόβλημα του αν η ανθρώπινη προσωπικότητα και συμπεριφορά καθορίζεται από την
κληρονομικότητα ή το περιβάλλον. Οι θεωρίες που προέκυψαν αποδίδουν τις διαφορές
στα φύλα άλλοτε σε βιολογικούς και άλλοτε σε κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες, και
προσεγγίζονται είτε από την ψυχολογική είτε από την ανθρωπολογική – κοινωνιολογική
σκοπιά (Αντωνοπούλου, 2001). Συνοπτικά οι θεωρίες αυτές είναι:
α) Η θεωρία του Freud, η κεντρική θέση της οποίας είναι πως το παιδί μέσω της
ταύτισης αποκτά το ρόλο που αντιστοιχεί στο φύλο του.
β) Οι βιολογικές θεωρίες που υποστηρίζουν πως οι διαφορές σε στάσεις, αξίες,
τρόπους συμπεριφοράς στα δύο φύλα, είναι αποτέλεσμα βιολογικών
παραγόντων (βιολογικός ντετερμινισμός).
γ) Δύο περιβαλλοντικές θεωρίες καταλήγουν στο ότι η ανθρώπινη συμπεριφορά
καθορίζεται από τις περιβαλλοντικές επιδράσεις: οι θεωρίες της κοινωνικής
μάθησης και της γνωστικής ανάπτυξης.
Η θεωρία της κοινωνικής μάθησης ( andura) υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι
μαθαίνουν μέσω της μίμησης προτύπων συμπεριφοράς, πραγματικών ή φανταστικών, και
έτσι το παιδί οργανώνει συγκεκριμένες συμπεριφορές.
Ακόμη οι θεωρίες της γνωστικής ανάπτυξης, που αναπτύχτηκαν από τις θεωρίες
της κοινωνικής μάθησης, εστιάζονται στη δόμηση της παιδικής σκέψης. Ο Kohlberg
(1966) δέχεται ότι τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη και εξέλιξή τους και ότι
πρώτα συνειδητοποιούν το φύλο τους και έπειτα μιμούνται άτομα που ανήκουν στο ίδιο
φύλο.
Η ανάπτυξη της ταυτότητας του φύλου των παιδιών ενσωματώνεται σε ένα
ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. Από αυτή την άποψη η θεωρία του κοινωνικού
δομολειτουργισμού μελετά το πώς η εξουσία και το κοινωνικό status των ατόμων
διαμορφώνουν τις ατομικές τους προοπτικές και τους περιορισμούς που αυτοί οι
θεσμοποιημένοι ρόλοι επιβάλλουν στη συμπεριφορά των ατόμων. Επιπλέον εκτός από το
φύλο επιδρούν και άλλοι σημαντικοί παράγοντες όπως: η εθνική καταγωγή, η φυλετική
καταγωγή, η κοινωνική προέλευση και ο σεξουαλικός προσανατολισμός. Επίσης η
θεωρία του κοινωνικού δομολειτουργισμού συνδέεται με τη φεμινιστική ανάλυση που
εστιάζεται στις επιδράσεις της ανισότητας των φύλων στην εξουσία που λειτουργεί στην
οικογένεια, την εργασία, και τους πολιτικούς θεσμούς (Wood & Eagly, 2002). Αν και η
φεμινιστική θεωρία του κοινωνικού δομολειτουργισμού είναι κοινή στην κοινωνιολογία
και την κοινωνική ψυχολογία, είναι σχετικά ελάχιστοι οι ψυχολόγοι που μελετούν το
φύλο μέσω αυτής (Miller & Scholnick, 2000).
Καθώς το φύλο διαμορφώνεται κυρίως στην παιδική ηλικία, και με δεδομένο ότι τα
ΜΜΕ προσφέρουν μια ποικιλία ανδρικών και γυναικείων προτύπων, οι ερευνητές
εκτιμούν ότι η ταυτότητα του φύλου και η κατανόηση της σχέσης άνδρα-γυναίκας, εν
μέρει, μπορεί να διαμορφωθούν με την παρακολούθηση των ταινιών και των
τηλεοπτικών προγραμμάτων, μέσω των μηνυμάτων που μεταβιβάζουν.
Στερεότυπα
«Σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου, σε κάθε κοινωνία λειτουργούν ορισμένα
στερεότυπα, όπως τα ονομάζουν οι κοινωνικοί επιστήμονες. Πρόκειται για απόψεις,
στάσεις ζωής και κρίσεις, που τα μέλη ενός κοινωνικού συνόλου, ενός λαού, έχουν μάθει
να αποδέχονται χωρίς συζήτηση, σαν κάτι το αυτονόητο. Με άλλα λόγια, είναι αυτό που
εμφανίζεται πάντα με την ίδια μορφή, που γίνεται με τον ίδιο τρόπο, που διατυπώνεται με
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τα ίδια λόγια. Τα στερεότυπα είναι οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές αντιλήψεις, που
μαθαίνει ένας λαός να θεωρεί σαν αυτονόητες, χωρίς κριτική επεξεργασία, χωρίς συζήτηση
ή αντίρρηση. Είναι προκατασκευασμένες ιδέες, που έχουν διαμορφωθεί στη συνείδησή μας
από την κοινωνία και οι οποίες εμποδίζουν να σχηματίσουμε σωστή αντίληψη για τη νέα
πραγματικότητα, γιατί την απλοποιούν, τη γενικεύουν, τη διαστρεβλώνουν» (Φίλιας, 2008).
Σύμφωνα με την κοινωνικο-πολιτισμική προσέγγιση, τα στερεότυπα
δημιουργούνται και διατηρούνται μέσω της κοινωνικής μάθησης και της κοινωνικής
ενίσχυσης. Οι Wood & Eagly (2002) υποστηρίζουν ότι τα στερεότυπα αποκτώνται μέσω
της παρατήρησης των συμπεριφορών, που υπαγορεύονται από τους κοινωνικούς ρόλους.
Επιπλέον, σύμφωνα με τη θεωρία της κοινωνικής ταυτότητας (Tajfel & Turner, 1979), τα
στερεότυπα είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας διατήρησης ή ανάπτυξης της κοινωνικής
ταυτότητας του ατόμου, επειδή συμβάλλουν στην απόκτηση θετικής διάκρισης της ενδοομάδας από την εξω-ομάδα.
Ακόμη, κατά τους Stroebe & Insko (1989), «στερεότυπο είναι ένα σύνολο
πεποιθήσεων που αφορούν στα προσωπικά χαρακτηριστικά μιας ομάδας ανθρώπων.» Οι
ίδιοι υποστηρίζουν ότι τα στερεότυπα αποτελούν βασικό στοιχείο της προκατάληψης με
την ίδια λογική που οι πεποιθήσεις αποτελούν βασικό στοιχείο των στάσεων. Η
προκατάληψη ορίζεται ως «η στάση απέναντι σε μια ομάδα και στηρίζεται στο στερεότυπο
που έχουμε για τη συγκεκριμένη ομάδα. Οποιαδήποτε συμπεριφορά άνισης αντιμετώπισης
ή μεταχείρισης ατόμων ή ομάδων, που έχει ως κριτήριο την κατηγορία στην οποία ανήκει
το άτομο ή η ομάδα, όπως φύλο, φυλή κ.τ.λ., ονομάζεται διάκριση.»
Τέλος, πρέπει να αναφερθούμε και στην κοινωνικο-πολιτιστική θεωρία, που
εστιάζεται στην αξία των καθημερινών δραστηριοτήτων των παιδιών και των
κοινωνικών αλληλεπιδράσεων και στα πλαίσια για την μάθηση του πολιτισμού, «οι
ιδιαίτερες δεξιότητες και οι κατευθύνσεις που αναπτύσσονται στα παιδιά εδράζονται στις
συγκεκριμένες ιστορικές και πολιτιστικές δραστηριότητες της κοινότητας στην οποία τα
παιδιά και οι ομάδες τους αλληλεπιδρούν» (Rogoff, 1990: vii).
Στη συγκριτική τους ανάλυση οι Wood & Eagly (2002: 717) επισημαίνουν την
σύνδεση μεταξύ των ρόλων των ενήλικων στην κοινωνία και της κοινωνικοποίησης του
παιδιού. Οι πρακτικές που τονίζουν τον ρόλο της υπάκουης γυναίκας είναι περισσότερο
πιθανότερες σε κοινωνίες όπου οι γυναίκες αναλαμβάνουν το ρόλο της προσφοράς.
Αντίθετα, η «κοινωνικοποίηση των κοριτσιών για να είναι επιθετικότερες και λιγότερο
υπάκουες [εμφανίζεται στις κοινωνίες με] τάσεις ισοτιμίας για γυναίκες οικονομικά
ανεξάρτητες και με θέσεις εξουσίας.»
Με βάση την θέση ότι η ταυτότητα του φύλου διαμορφώνεται κυρίως στα πλαίσια
του κοινωνικού περίγυρου, στη βιβλιογραφία καθιερώθηκαν οι έννοιες του «βιολογικού»
και «κοινωνικού» φύλου. Στην αγγλόφωνη βιβλιογραφία, η εννοιολογική αυτή
διαφοροποίηση εκφράζεται με τη χρήση των όρων «sex» και «gender», που δηλώνουν
αντίστοιχα τη βιολογική και την κοινωνική πλευρά της διαφοράς ανάμεσα στους άνδρες
και τις γυναίκες.
Επομένως, η φεμινιστική προσέγγιση για τη ταυτότητα του φύλου υποστηρίζει ότι
το φύλο (δηλαδή το σύνολο των συμπεριφορών και χαρακτηριστικών που συναντώνται
στους άνδρες και τις γυναίκες) προσδιορίζεται σε μεγάλο βαθμό κοινωνικά. Η
προσέγγιση αυτή εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνικές προκαταλήψεις και τα
στερεότυπα, καθώς και οι ιστορικές και κοινωνικές συγκυρίες που επηρεάζουν
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διαχρονικά τις σχέσεις των φύλων, επιδρούν στην κοινωνικοποίηση των ανδρών και των
γυναικών και διαμορφώνουν την ταυτότητα του φύλου.
Ακόμη ορίζονται ως κοινωνική κατασκευή, «οι ποικίλες και σύνθετες συσχετίσεις
μεταξύ των ανδρών και των γυναικών, που καλύπτουν την οργάνωση της αναπαραγωγής,
το φύλο στην εργασία και το πολιτιστικό ορισμό της θηλυκότητας και της ανδροπρέπειας».
Είναι δηλαδή η κοινωνική διάκριση μεταξύ των ανδρών και των γυναικών, που ορίζεται
από τις πολιτιστικές έννοιες για τους άνδρες και τις γυναίκες σε μια συγκεκριμένη
κοινωνία και αντιπροσωπεύει και αναπαράγει ορισμένες συμπεριφορές, προσδοκίες και
ρόλους που συνδέονται με το αρσενικό και το θηλυκό (Bradley, 2007: 1).
Επιπλέον, ως στοιχεία των ρόλων των φύλων θεωρούνται η εμφάνιση, η γλώσσα,
τα ενδιαφέροντα και πολλοί άλλοι παράγοντες που δεν περιορίζονται από το βιολογικό
φύλο. Έτσι, όταν ορίζονται οι ρόλοι του φύλου, η κοινωνία αναμένει ορισμένες
συμπεριφορές (σκέψη, αίσθημα, και ενέργειες) από τις γυναίκες και τους άνδρες.
Σύμφωνα με τον Bourdieu (1991), αυτές οι κοινωνικές προσδοκίες πραγματοποιούνται
και αναπαράγονται στα γεγονότα της καθημερινής ζωής. Η ταυτότητα του φύλου
παράγεται από τις καθημερινές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις μας. Επομένως οι ρόλοι των
φύλων χαρακτηρίζονται από τις ψυχολογικές, κοινωνικές και πολιτιστικές διαφορές
μεταξύ των ανδρών και των γυναικών, και επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες
όπως η κοινωνικοποίηση, συμπεριλαμβανόμενων και των κανόνων της κοινωνίας που
μαθαίνονται από τα ΜΜΕ. Τέλος, οι κοινωνικές προκαταλήψεις και τα στερεότυπα των
φύλων ορίζονται ως οι αντιλήψεις που οι άνδρες και οι γυναίκες υιοθετούν ως αρσενικά
ή θηλυκά γνωρίσματα.
Οι έρευνες στον ελληνικό χώρο εστιάζουν κυρίως στο θέμα της κοινωνικής
κατασκευής των ταυτοτήτων φύλου στην εφηβεία μέσα από την οικογένεια και το
σχολείο στον τρόπο με τον οποίο οι ταυτότητες φύλου καθορίζουν τις επιλογές ζωής των
νεαρών ατόμων (Ηρακλείδου & Δεληγιάννη–Κουϊμτζή, 2001), τις αναπαραστάσεις του
φύλου στο λόγο διαφόρων εκπαιδευτικών φορέων αλλά και τη διερεύνηση των ανδρικών
ταυτοτήτων (Δεληγιάννη-Κουϊμτζή & Σακκά 2005). Οι ερευνήτριες επισημαίνουν πως η
λειτουργία της γυναικείας ιδιότητας του πολίτη συνδέεται κυρίως με τη γυναικεία
σεξουαλικότητα (Δεληγιάννη-Κουϊμτζή & Ζιώγου, 1999). Τέλος, υπάρχουν έρευνες, οι
οποίες διερευνούν τις αντιδράσεις των εκπαιδευτικών στις διάφορες διαδικασίες
αλλαγής, αλλά και τις διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα σε θέματα που αφορούν την
εργασία της γυναίκας και την κατανομή της φροντίδας στην οικογένεια (ΔεληγιάννηΚουϊμτζή & Σακκά, 2007).
Αναπαράσταση του φύλου στα ΜΜΕ
Τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ) είναι το μέσο διάδοσης των πληροφοριών και
του πολιτισμού μέσω των εικόνων και του ήχου. Υπάρχουν τα παραδοσιακά Μέσα
Μαζικής Επικοινωνίας όπως: οι εφημερίδες και τα περιοδικά, αλλά και τα ηλεκτρονικά
μέσα όπως: το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, οι κινηματογραφικές ταινίες και το διαδίκτυο.
Όλα είναι ευπρόσιτα και διαθέσιμα στο κοινό.
Η στερεότυπη απεικόνιση των ρόλων των φύλων στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
είναι μέρος του πολιτισμού μας, και εκφράζουν τις σχέσεις και τους ρόλους μεταξύ των
φύλων, καθώς ο στόχος τους είναι να ενημερώνουν, να εκπαιδεύουν και να μεσολαβούν
για τους κανόνες, τις αξίες και τους ρόλους στην κοινωνικοποίηση, καθώς επηρεάζουν
ένα ευρύ φάσμα συμπεριφορών και διαθέσεων, συμπεριλαμβανομένης και της βίαιης
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συμπεριφοράς, και το φύλο. Η τηλεόραση, τα βιβλία, και οι ταινίες, περιλαμβάνονται
στην κοινωνικοποίηση των παιδιών στη σημερινή κοινωνία. Τα μέσα αυτά
χρησιμοποιούν τον ανθρωπομορφισμό, που στηρίζεται στα στερεότυπα του φύλου, για
να δημιουργήσουν μια «πιστευτή» persona για τα άψυχα αντικείμενα, μια πρακτική που
υποστηρίζεται και με άλλους παράγοντες (Dundes, 2001).
Όπως επισημαίνουν οι Miller & Rode (1995: 86), «τα κινούμενα σχέδια έχουν
σοβαρές επιπτώσεις στον αυτοπροσδιορισμό (των παιδιών) και των άλλων». Ενώ ο Giroux
(1996: 96) σχολιάζει: «Ο ρόλος που η Disney διαδραματίζει στη διαμόρφωση της ατομικής
ταυτότητας και τον έλεγχο των κοινωνικών εννοιών μέσω της οποίας τα παιδιά
διαπραγματεύονται τον κόσμο είναι πολυσύνθετος για να εκλαμβάνεται απλά ως μορφή
αντιδραστικής πολιτικής. Εάν οι εκπαιδευτικοί και άλλοι εργαζόμενοι στο πολιτισμό
θεωρούν τον πολιτισμό των παιδιών ως σημαντική περιοχή της αμφισβήτησης και της
προσπάθειας, τότε γίνεται επιτακτική η ανάλυση της ισχυρής επίδρασης των ταινιών
κινουμένων σχεδίων της Disney, στο τρόπο που η Αμερική φαντάζεται πολιτιστικό τοπίο.»
Η έρευνα σχετικά με την παρουσίαση του φύλου στα ΜΜΕ που απευθύνονται στα
παιδιά έχει διαπιστώσει ότι οι ταινίες έχουν σημαντικότατη επίδραση στην
κοινωνικοποίηση, φαίνεται ότι οι ανδρικοί ρόλοι κυριαρχούν, και ότι ακόμα έστω και αν
η παρουσία των γυναικείων ρόλων έχει αυξηθεί, οι ρόλοι αυτοί προβάλλουν στερεότυπα
που συνδέονται με τη θηλυκότητα. Επειδή τα μέσα είναι πηγές αυτής της κοινωνικής
εκπαίδευσης για τα παιδιά, είναι σημαντικό για τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς να
συμμετέχουν ενεργά στην «κατανάλωση» των εικόνων των ΜΜΕ. Προκειμένου να γίνει
αυτό αποτελεσματικά, εκπαιδευτικοί και γονείς πρέπει να μάθουν ποια είδη μηνυμάτων
μεταβιβάζουν και πώς να συζητήσουν αυτά τα μηνύματα με τα παιδιά.
Έρευνες για τις διαφυλικές σχέσεις στα κινούμενα σχέδια
Υπάρχει πληθώρα μελετών για τις διαφυλικές σχέσεις στα κινούμενα σχέδια, ιδιαίτερα
στις παραγωγές ταινιών της Disney. Η έρευνα αυτή εμφανίζεται ως εξαιρετικά
δημοφιλής τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας της σημαντικής παρουσίας των ταινιών αυτών
στη ζωή των παιδιών και του ρόλου τους στην κοινωνικοποίησή τους. Οι μελέτες αυτές
είναι σημαντικές όχι μόνο για την κοινωνιολογία ή την κοινωνιολογία της εκπαίδευσης
αλλά και την ψυχολογία, ή την επικοινωνία.
Όπως υποστηρίζει ο Drotner (2001: 301), οι «νέοι χρησιμοποιούν τις διάφορες
μορφές των ΜΜΕ για να διαπραγματευτούν το ποιοι είναι και τι είναι ο κόσμος». Τα
παιδιά χρησιμοποιούν συχνά τις δημοφιλείς ιστορίες, τους μύθους και τα παραμύθια για
να κατανοήσουν τον εαυτό τους και τον περίγυρο (Corsaro, 1997), ιδιαίτερα τα παιδιά
που δεν τους παρέχεται ικανοποιητική πληροφόρηση για το πώς να αντιμετωπίσουν τις
συναισθηματικές και κοινωνικές τους ανάγκες.
Ένα σημαντικό μέρος της έρευνας μελετά τα κινούμενα σχέδια της Disney σε
σχέση με την απεικόνιση του φύλου και το περιεχόμενό τους. Η Wiersma (2001) επέλεξε
16 ταινίες κινουμένων σχεδίων και διαπίστωσε ότι η απεικόνιση του φύλου δεν έχει
μεταβληθεί εντυπωσιακά από την προβολή το 1937, της «Χιονάτης». Η Dundes (2001)
ανέλυσε την «Pocahontas» και κατέληξε σε παρόμοια συμπεράσματα, υποστηρίζοντας
ότι δεν έχει υπάρξει μεταβολή στα στερεότυπα των φύλων αλλά «μεταμφίεση».
Η Béres (1999) διαπίστωσε ότι όχι μόνο απεικονίζονται τα στερεότυπα των φύλων,
αλλά ότι εξιδανικεύεται η ανδροκρατία και η κακοποίηση των γυναικών. Στην ανάλυση
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της «Μικρής Γοργόνας» αποκαλύπτει τη τάση της υπεραπλούστευσης του αρχικού μύθου
και εκθειασμού της ιδέας της ρομαντικής αγάπης.
Οι χαρακτήρες των πρωταγωνιστών στις κινηματογραφικές ταινίες αφορούν μια
ορισμένη δημόσια εικόνα των αρσενικών και των θηλυκών. Ο Giroux (1999: 84)
διαπιστώνει ότι «τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, ειδικά ο κόσμος των ταινιών
Hollywood, κατασκευάζουν έναν ονειρικό κόσμο ασφάλειας, συνοχής, και αθωότητας της
παιδικής ηλικίας στον οποίο τα παιδιά βρίσκουν μια θέση για να προσδιορίσουν την
συναισθηματική ζωή τους». Οι κινηματογραφικές ταινίες μπορούν να θεωρηθούν ως οι
σύγχρονοι μύθοι επειδή δημιουργούν τα πρότυπα ηρώων που αντιστοιχούν στον
κυρίαρχο πολιτισμό της κοινωνίας που τις παράγει.
Ο Giroux μελέτησε τα παρασκήνια της βιομηχανίας διασκέδασης της Disney
θέτοντας ερωτήματα για μηνύματα που «εκφράζουν» οι κινηματογραφικές ταινίες για
παιδιά. Εξέτασε τις ταινίες της Disney όπως: η «Μικρή Γοργόνα» (Little Mermaid 1989),
η «Πεντάμορφη και το Τέρας» (Beauty and the Beast 1991), «Ο Αλαντίν» (Aladdin 1992),
ο «Βασιλιάς των λιονταριών» (Lion King 1994) κ.ά. και υποστήριξε ότι η Disney
χρησιμοποίησε τη δύναμή της να κατασκευάσει την ταυτότητα του φύλου στα κορίτσια,
προσδιορίζοντας το ρόλο του φύλου μόνο μέσα από τις στερεότυπες αντιλήψεις. Εκτιμά
ότι περιλαμβάνουν ζητήματα που αφορούν την κοινωνική κατασκευή του φύλου, της
φυλής, της κοινωνικής τάξης και πολλών άλλων πτυχών της ατομικής και συλλογικής
ταυτότητας και ότι οι εικόνες των ταινιών επιδρούν σημαντικά στην κατασκευή των
επιθυμιών, της φαντασίας, των ρόλων, των ενδιαφερόντων, της συμπεριφοράς και της
ελπίδας των παιδιών (Giroux, 1999: 98).
Σύμφωνα με τους Steinberg & Kincheloe (1997: 25), η έρευνα του Giroux
συνοψίζετε: «Όπως επισημαίνει ο Giroux, στα κινούμενα σχέδια της Disney τα κορίτσια
και οι γυναίκες απεικονίζονται μέσα στο περιοριστικό ρόλο του φύλου. Στη ‘Μικρή
Γοργόνα’ και τους γυναικείους χαρακτήρες στο ‘Βασιλιά των λιονταριών’ είναι κατώτεροι
των ανδρών. Η γοργόνα Άριελ εμφανίζεται να είναι σε ένα ταξίδι απελευθέρωσης από τη
γονική κυριαρχία, αλλά στο τέλος χάνει τη φωνή της σε μια διαπραγμάτευση ανταλλαγής
της ουράς της με πόδια, έτσι ώστε να μπορεί να ακολουθήσει τον αγαπημένο της πρίγκιπα.
Στο ‘Βασιλιά των λιονταριών’ όλοι οι ηγέτες είναι αρσενικοί, παραλήπτες της
πατριαρχικής εξουσιοδότησης.
Αφότου πεθαίνει ο βασιλιάς Μουφάσα, ο διπρόσωπος Σκαρ γίνεται ο νέος μονάρχης.
Οι λιονταρίνες είναι αδύναμες, επιδεικνύουν τον ίδιο σεβασμό όπως με τον Μουφάσα. Τα
θηλυκά λιοντάρια δεν έχουν καμία εκπροσώπευση, καμία αίσθηση ηθικής - είναι μόνο
σκηνικό στη δράση που αρχίζουν τα αρσενικά και στην οποία απλώς συμμετέχουν. Η
παρόμοια δυναμική του φύλου υπάρχει και στον ‘Αλαντίν’ και στην ‘Πεντάμορφη και το
Τέρας’».
Ένα άλλο θέμα που επισημαίνει ο Giroux (1997) είναι η απουσία του μητρικού
ρόλου, ενώ υπερτονίζεται ο ρόλος του πατέρα από την πλευρά της εξουσίας του
ανδρισμού. Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξαν και άλλες μελέτες (Thompson & Zerbinos,
1995; Anderson & Cavallaro, 2002; Smith & Cook, 2008). Επιπλέον, εκτιμούν ότι οι
γυναικείοι χαρακτήρες συνδέονται με τα στερεότυπα της ομορφιάς, της σεξουαλικότητας
και του καλλίγραμμου λεπτού σώματος, και είναι στοργικές, εξαρτώμενες και παθητικές
(Bell, 1995; Beasley & Collins, 2002), ενώ οι ανδρικοί χαρακτήρες υπερτονίζουν τον
εξουσιαστικό ανδρισμό και απεικονίζονται περισσότερο σε ηγετικές θέσεις, ως
ανεξάρτητοι, αθλητικοί, επιθετικοί και συγκρατημένοι συναισθηματικά (Thompson &
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Zerbinos, 1995; Baker & Raney, 2007). Αυτοί οι βασισμένοι σε αποδεκτά στερεότυπα
των φύλων, προσφέρουν στα αγόρια και τα κορίτσια μια μονόπλευρη απεικόνιση της
εικόνας των φύλων, υποτιμώντας το γυναικείο φύλο.
Οι Lugo-Lugo & Bloodsworth-Lugo (2009: 166) καταλήγουν στο ότι οι ταινίες
κινουμένων σχεδίων έχουν σημαντική επίδραση στην κοινωνικοποίηση του παιδιού και
παρέχουν στα παιδιά τα «εργαλεία για να ενισχύσουν τις προσδοκίες τους για την κανονική
φυλετική και σεξουαλική δυναμική». Στην εργασία τους όπου αναλύουν τις ταινίες («Ο
δρόμος για το Ελντοράντο» The Road to El Dorado 2000 , ο «Καρχαριομάχος» Shark
Tale 2004 , οι «Δεινόσαυροι» Dinosaur 1993 και το «Toy Story: Η Ιστορία των
Παιχνιδιών» [Toy Story 1995 ), καταλήγουν στο ότι οι ταινίες κινουμένων σχεδίων
εκπαιδεύουν για τη φυλετική και σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Για παράδειγμα, στα
«Toy Story: Η Ιστορία των Παιχνιδιών», ο καυγάς του Σερίφη Γούντι για την Μπο Πιπ,
τη μνηστή του, καταδεικνύει τη σεξουαλική δυναμική και τα παιδιά μαθαίνουν ότι ο
αξιόπιστος, δυνατός άνδρας είναι η καλύτερη επιλογή για το κορίτσι.
Σύμφωνα με τη Naomi Wood (1996: 36), τα στερεότυπα για τις γυναίκες
εμφανίζονται κυρίως στο δημοφιλές παραμύθι της «Σταχτοπούτας», του Disney, μέσω
των εικόνων της νοικοκυροσύνης και της απαξιωτικής αντιμετώπισης. Στηρίζει την
άποψή της για την απαξιωτική απεικόνιση της Σταχτοπούτας, καθώς η όλη εικόνα
εστιάζεται στις γάμπες και τα γυμνά πόδια της καθώς πηγαίνει στο χορό. Υποστηρίζει ότι
ενώ το θέμα της ιστορίας είναι ότι τα όνειρα πραγματοποιούνται, αυτά τα όνειρα είναι
ενδο-οικογενειακά: «Περιμένει σε ετοιμότητα εργαζόμενη για την μητριά και τις αδελφές
της,[…] καθαρίζει τα πάντα υπέροχα, και έχει ακόμη το χρόνο να τραγουδήσει και να
ονειρευτεί». Η Σταχτοπούτα μπορεί να ονειρεύεται, αλλά τα όνειρά της στηρίζονται στις
οικογενειακές της υποχρεώσεις.
Μια άλλη ερευνήτρια, η Sells (1995: 181), μελετά την ιστορία της «Μικρής
Γοργόνας» (Little Mermaid 1989) στην έκδοση της Disney και υποστηρίζει ότι η μικρή
γοργόνα ενσωματώνει το στερεότυπο των υποτακτικών γυναικών. «Η ταινία είναι ένα
προβληματικό κείμενο για μια φεμινιστική ανάγνωση, επειδή μας διδάσκει ότι μπορούμε να
επιτύχουμε την πρόσβαση και την κινητικότητα στο λευκό ανδρικό σύστημα εάν
παραμένουμε σιωπηλοί, και εάν θυσιάζουμε τη σύνδεσή μας με «τη θηλυκότητα». Για να
υποστηρίξει αυτό το επιχείρημα, αναφέρεται στη σκηνή όπου η Ούρσουλα πείθει την
Άριελ να σταματήσει να μιλάει, για να δείξει ότι έστω και αν είναι μια ανεξάρτητη
γυναίκα και πετυχημένη από μόνη της, πρέπει να είναι πρόθυμη να θυσιαστεί και να
παραμείνει βουβή, για να έχει πρόσβαση στη ζωή που επιθυμεί.
Με τα παιδιά να μαθαίνουν για τις προσδοκίες της κοινωνίας σε ότι αφορά τα
φύλα, από τα μίντια, είναι επιτακτικό ότι όχι μόνο κατανοούμε και δίνουμε προσοχή στη
συχνότητα της εμφάνισης των δυο φύλων αλλά τον τρόπο που απεικονίζονται.
Επίσης οι Baker & Raney (2007) όπως και οι Thompson & Zerbinos (1995)
διαπίστωσαν ότι οι άνδρες στα κινούμενα σχέδια είναι πιθανότερο να είναι οι ηγέτες και
λιγότερο να έχουν συμβουλευτικό ρόλο. Όμως διαπίστωσαν ότι έχει υπάρξει μια τάση σε
λιγότερες στερεότυπες απεικονίσεις, σε ότι αφορά τους γυναικείους χαρακτήρες.
Στην έρευνα των Gillam & Wooden (2008: 2-3) για την ανδροπρέπεια στους
χαρακτήρες των ταινιών της Pixar, υποστηρίζεται ότι η πλειοψηφία μελετών εστιάζει
στους γυναικείους χαρακτήρες. Εκτιμούν ότι η Pixar υποστηρίζει ένα «μάλλον
προοδευτικό […] πρότυπο του φύλου» και ακόμη ότι ενώ οι παραδοσιακές ταινίες
κινουμένων σχεδίων της Disney έχουν αποτύχει κατά ένα μεγάλο μέρος να
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ενσωματώσουν τη φεμινιστική σκέψη στους γυναικείους χαρακτήρες τους, το
φεμινιστικό κίνημα «είναι εκπληκτικά αποτελεσματικό στην αναδόμηση του τύπου
ανδροπρέπειας που προωθείται από τα προϊόντα της Disney», ειδικά στις ταινίες Pixar.
Αναφερόμενες στους ανδρικούς χαρακτήρες των πρωταγωνιστών σε τρεις ταινίες
της Pixar («Αυτοκίνητα» Cars, 2006 , «Toy Story: Η Ιστορία των Παιχνιδιών» [Toy
Story 1995] και οι «Απίθανοι» The Incredibles 2004 ), επισημαίνουν μια τάση των
χαρακτήρων να ξεπερνούν την παραδοσιακή έκφραση της ανδροπρέπειας, απομόνωση,
άρνηση κ.λ.π., καθώς κάθε χαρακτήρας, έστω και αν απεικονίζεται αρχικά σαν στωικό
αρσενικό, με ελάχιστο συναίσθημα, στο τέλος μαθαίνουν πώς να ενδιαφέρονται και να
εμπιστεύονται τους άλλους, τείνουν δηλαδή να αγκαλιάσουν και να προωθήσουν τις «πιο
θηλυκές πτυχές τους» δηλ. την ευγένεια και την «φροντίδα, μοίρασμα, τροφοδότηση και
συνεργασία» (σ. 7).
Στις περιπτώσεις του Μπαζ Λαϊτγίαρ και του Σερίφης Γούντι από το «Toy Story»,
τον κεραυνό Μακουίν στα «Αυτοκίνητα», και τον κ. Απίθανο στους «Απίθανους»,
διαπιστώνουν ότι όλοι αρχικά προσπαθούν για μια ισχυρή, ανεξάρτητη, αυστηρή ανδρική
ταυτότητα. Όλοι μετά από αποτυχίες, αναδομούνται ως προσωπικότητες μέσω της
μάθησης, της αυταπάρνησης, της επίδειξης, της συναισθηματικής ευπάθειας και της
καθιέρωσης των σημαντικών κοινωνικών σχέσεων. Δηλαδή επιτυγχάνουν (και
μαθαίνουν) «μια πληρέστερη κατανόηση, του τι σημαίνει να είναι άνδρας» (Gillam &
Wooden 2008: 3).
Στα «Αυτοκίνητα», ο κεραυνός Μακουίν από εξαιρετικά εγωιστής «να είναι ο
πρώτος» και με μόνο στόχο τη νίκη, καταλήγει να θυσιάσει τον αγώνα, προκειμένου να
εξασφαλιστεί ότι ο Στριπ «Ο Βασιλιάς» Γουέδερς, θα ολοκληρώσει τον τελευταίο αγώνα
του. Ο Μπαζ Λαϊτγίαρ κατανοεί ότι είναι μόνο ένα παιχνίδι, και όχι ένας διαγαλαξιακός
σωτήρας, και βρίσκει το στόχο του στο να κάνει ένα παιδί ευτυχισμένο. Ο Σερίφης
Γούντι χάνει τη θέση του ηγέτη, συμβούλου και φίλου, και αφού υπερνικήσει το αίσθημα
της ζήλιας για τον Μπαζ Λαϊτγίαρ, γίνεται αποτελεσματικότερος ηγέτης. Ο κ. Απίθανος,
μετά την επιμονή του ότι «εργάζεται μόνος του» χάνει την αυτοπεποίθησή του μετά από
τη σύλληψη και την ήττα. Ανακτά όμως τη νέα δύναμή του εργαζόμενος μαζί με τη
σύζυγο και τα παιδιά του, επιβραβεύοντας και τις δικές τους δυνάμεις και όχι μόνο τον
εαυτό του. Όλοι αυτοί οι χαρακτήρες μεταβαίνουν από το παλαιό μοντέλο της
ανδροπρέπειας σε μια νέα ανασχηματισμένη ανδροπρέπεια.
Τα παραπάνω υποστηρίζουν την άποψη ότι η Disney/Pixar έχει σημειώσει πρόοδο
στις απεικονίσεις των ανδρικών χαρακτήρων της. Οι Gillam & Wooden (2008: 7)
υποστηρίζουν ότι είναι καλό για τα αγόρια «να γνωρίζουν την πολυπλοκότητα της
ανθρώπινης ύπαρξης, ανεξάρτητα από τα παραδοσιακά στερεότυπα του φύλου». Σε
παρόμοια συμπεράσματα καταλήγει και η Τσιρίκα (2010: 89) για τη σειρά «Τα
Στρουμφάκια».
Ακόμη οι Lugo-Lugo & Bloodsworth-Lugo (2009: 175), που ερεύνησαν την
ετεροφυλία και όχι καθαυτή τη φεμινιστική άποψη, διαπιστώνουν ότι η σεξουαλική αυτή
κατεύθυνση υποστηρίζεται από τις ταινίες κινουμένων σχεδίων. Αναφέρουν την άρνηση
του κ. Πατάτα στο «Toy Story» να μοιραστεί το ίδιο δωμάτιο με την κ. Πατάτα, όπως και
την αμφιταλάντευση της Μπο Πιπ ανάμεσα στον Σερίφη Γούντι και τον Μπαζ Λαϊτγίαρ,
που ανταγωνίζονται για αυτήν σαν να είναι ένα έπαθλο. Το ότι ο Σερίφης Γούντι τελικά
κερδίζει η καρδιά της αποτελεί μια συνήθη κατάληξη στις ταινίες για την οικογένεια,
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αυτό της επιλογής του «σταθερού αντί του ξεχωριστού άνδρα», όπως συμβαίνουν στην
«Πεντάμορφη και το Τέρας», κ.λ.π.
Συζήτηση
Η εργασία μας προσπάθησε να καταγράψει την υπάρχουσα βιβλιογραφία που αφορά την
ανάλυση των ταινιών κινουμένων σχεδίων, με επίκεντρο τη διαμόρφωση της ταυτότητας
του φύλου. Τα παιδιά κοινωνικοποιούνται μέσω των ΜΜΕ και συχνά μέσω αυτών
ενστερνίζονται τα στερεότυπα του φύλου τους. Τα παιδιά εκτίθενται σε αυτά τα
στερεότυπα σε καθημερινή βάση, ακόμα και όταν είναι στην τάξη, και γι’ αυτό είναι
απαραίτητο να κατανοήσουμε το πώς συμβαίνει. Μέσω των απεικονίσεων των
στερεοτύπων, τα παιδιά διδάσκονται ποιες είναι οι αποδεκτές συμπεριφορές, και τι
αναμένεται από αυτά ανάλογα με το φύλο τους. Η έρευνα κατέδειξε ότι αναφορικά με τις
αναπαραστάσεις και τα στερεότυπα του γυναικείου φύλου, τα ΜΜΕ υποβαθμίζουν τις
γυναίκες συστηματικά και ότι οι εικόνες που «προβάλλονται από τα ΜΜΕ δεν είναι
ρεαλιστικές αλλά στερεοτυπικές και προωθούν πατριαρχικές αντιλήψεις και αξίες»
(Καραλή, 2007).
Συμπερασματικά, έστω και αν η Disney απεικονίζει τη γυναικεία φύση σε
ρομαντικούς ρόλους, με περιορισμένα ενδιαφέροντα και για παράδειγμα η Άριελ, η
Πεντάμορφη, η Ποκαχόντας κ.λ.π. αποδεικνύουν την αξία της θυσίας για την αγάπη,
καταδεικνύουν παράλληλα ότι ενώ οι γυναίκες είναι ίσες με τους άνδρες, είναι επίσης
διαφορετικές. Στη μετεξέλιξή της η Pixar προσπαθεί να απεικονίσει, να επιδείξει έναν
ευρύτερο ορισμό της θηλυκότητας. Οι γυναίκες έχουν σταδιοδρομία (Αυτοκίνητα),
παλεύουν το έγκλημα (Απίθανοι), έχουν αυστηρά πλατωνικές φιλίες με τους αρσενικούς
χαρακτήρες (Toy Story, Αυτοκίνητα) και υποστηρίζουν τον παραδοσιακό γάμο και την
πυρηνική οικογένεια. Βέβαια έστω και αν ακόμη οι γυναικείοι ρόλοι δεν είναι ηγετικοί,
εκτιμούμε ότι συμβαίνει ένα σημαντικό βήμα προς την ισότητα. Αξίζει επομένως να
διεξάγουμε περαιτέρω έρευνα.
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Αναστάσιος Στάμου*
Η ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Οι έννοιες της Παιδείας και της Εκπαιδεύσεως έχουν ορισθεί από τους δημιουργούς των.
«Παιδεία παιδεύσεως διαφέρει. Παιδεία μέν ἐστι δύναμις θεραπευτικὴ ψυχῆς, παίδευσις
δὲ παιδείας καὶ ἀρετῆς παράδοσις καὶ ἐκ παιδὸς ἀγωγὴ εἰς ἀρετὴν ὁδηγοῦσα». Συνοδοί
όροι της Παιδείας που χρήζουν ορισμού και εξετάσεως είναι όθεν η Ψυχή, η Αγωγή και η
Αρετή. «Τὶ δεῖ ἀσκεῖν καὶ μανθάνοντα πράγματα ἔχειν; Σωφροσύνην καὶ κοσμιότητα καὶ
μεγαλοπρέπειαν καὶ εὐταξίαν καὶ ἀνδρείαν καὶ καρτερίαν καὶ φιλοτιμίαν. Ταῦτα γὰρ
πάντα ἄξια λόγου Ἕλλησιν». Απαραίτητη είναι η διδασκαλία αρχαίων Ρητών και
Γνωμικών σοφών ανδρών. Παρατίθενται πλείστα τοιαύτα περί Παιδείας στην ελληνική
Γραμματεία, που σηματοδοτούν τον απόλυτο ορισμό του μεγάλου Γερμανού φιλολόγου
Βέρνερ Γαίγκερ, ότι «Παιδεία εἶναι ἡ Μόρφωσις τοῦ Ἕλληνος Ἀνθρώπου». «Ἡ
μόρφωσις δὲν εἶναι δυνατὴ ἄνευ τῆς νοερᾶς εἰκόνος τοῦ ἰδανικοῦ ἀνθρώπου». «Ὁ
ἰδανικὸς ἄνθρωπος εἶναι ὁ καλὸς κἀγαθὸς πολίτης».
«Μὲ τὴν Παιδεία ὁδηγοῦμε τὴν Ψυχὴ καὶ τὸν Νοῦ τοῦ Ἀνθρώπου νὰ ἀντικρίσῃ τὸ
Ἀγαθόν». Την Αγωγή των παίδων αναλαμβάνει ο Διδάσκαλος και έπειτα ο Καθηγητής.
«Διδασκάλους ζητητέον τοῖς τέκνοις οἵ καὶ τοῖς βίοις εἰσὶν ἀδιάβλητοι καὶ τοῖς τρόποις
ἀνεπίληπτοι καὶ ταῖς ἐμπειρίαις ἄριστοι. Πηγὴ γὰρ καὶ ῥίζα καλοκἀγαθίας τὸ νομίμου
τυχεῖν παιδείας». Τα μαθήματα που θρέφουν την Ψυχή και δυναμώνουν τον Νου
καθορίζουν οι Μούσες, ως κορυφαίες Καθηγήτριες: «Μοῦσαι μεγαλώνυμοι, ἀγλαόφημοι,
πάσης παιδείης ἀρετὴν γεννῶσαι ἄμεμπτον, θρέπτειραι ψυχῆς, διανοίας ὀρθοδότειραι καὶ
νόου εὐδυνάτοιο Καθηγήτειραι ἄνασσαι».
Λέξεις-κλειδιά: Παιδεία, Παίδευσις, Αρετή, Μόρφωσις, Αγωγή, Ψυχή.
THE EDUCATION OF THE HELLEN
The philosophy underlying Paideia and Education derives from the ancient Greek
literature and the writings of those who defined the terms. There is a main distinction
between the terms Paideia and Education in the Greek language. As Plato points out:
“Paideia differs from Education. Paideia is the therapeutic force of the soul, whereas
Education leads the individual from a young age towards Paideia and virtuousness”.
Terms closely associated with Paideia that need to be defined are the Soul, Agoge and
Virtue. “What needs to be learnt and practiced? Prudence, decency, greatness,
orderliness, valour, patience and pride are always worthy of praise for the Hellenes”. The
teaching of wise men’s ancient sayings is essential. A substantial number of such sayings
signify the ultimate definition by the well-known German philologist Werner Jaeger that
Paideia is the Education of the Hellene.
It is with Paideia that we guide the Soul and Mind towards Morality. The children’s
education is taken over by the Teacher and the Professor later on. “It is required that
* Ο Α.Σ. είναι Εκπαιδευτικός Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, ΠΕ82, Διευθυντής του 1 ου ΕΠΑ.Λ. Λευκάδας.
Επικοινωνία:
Δ/νση
Σχολείου
stamou.anast@gmail.com
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Teachers to whom we shall entrust our children’s education lead an irreproachable life
and exhibit unflawed manners and excellent knowledge. Because the main source of
virtuousness that will nurture kind and decent people, is the proper education that will be
offered”. The lessons that nourish the Soul and strengthen the Mind are determined by the
Muses, being the leading Teachers: “You, glorious and honourable Muses give birth to all
virtues of education, nourish the Soul, lead the right way towards rational thinking and
are the leading queens of a powerful Mind”.
Key words: Paideia, Education, Virtue, Agoge, Soul.
Εισαγωγή
Η ηγεσία των τελευταίων δεκαετιών στα πράγματα της Παιδείας, πολιτική και
ακαδημαϊκή, αφενός απεμπολεί την πολύτιμη ελληνική κληρονομιά αναζητώντας
διαρκώς ξένα πρότυπα εκπαιδεύσεως, αφετέρου αφαιρεί από τις επόμενες γενιές τη
δυνατότητα προσβάσεως στα κείμενα των σοφών προγόνων δημιουργώντας ασυνέχεια
στην γλωσσική εκπαίδευση των νέων Ελλήνων δια της επιβολής «νέας» Γραμματικής
και «νέας» Ορθογραφίας (modern Greek). Η έννοια της Παιδείας συγχέεται διαρκώς με
την Εκπαίδευση και τυγχάνει άγνωστη έννοια. Αλλά, «οἱ μὲν ἀμαθεῖς παῖδες τὰ
γράμματα, οἱ δὲ ἀπαίδευτοι ἄνδρες τὰ πράγματα συγχέουσι» (Πυθαγόρας). Συγχέοντας
τις έννοιες δημιουργούνται τραγικά σφάλματα πολιτικής, που πληρώνει όλη η κοινωνία.
Όλα είναι θέμα Παιδείας! Επισήμως το αναγνωρίζουν όλοι οι ιθύνοντες του τόπου.
Αλλά αρνούνται στην πράξη την ελληνική (αληθινή) Παιδεία στους νέους μας, ενώ
επιμόνως προωθούν την καινοφανή (και κενοφανή) «διαπολιτισμική» εκπαίδευση …
Απαιδευσία ίσον Φαυλότης, που είναι η αδικία, το ψεύδος, η δειλία, η ακοσμία, η
δυστροπία, η φιλοχρηματία ... όλα τα χαρακτηριστικά του εκβαρβαρισμού της κοινωνίας.
Η διαφοροποίηση των όρων «Παιδεία» και «Εκπαίδευση» στην Ελληνική γλώσσα ενέχει
εξαιρετική ευθύνη και ιδιαίτερο καθήκον τόσο για τους ασκούντες εκπαιδευτική
πολιτική, όσο και για τους υπηρετούντες την Παιδεία στην Ελλάδα. Η φιλοσοφία
Παιδείας και Εκπαιδεύσεως αντλείται από την αρχαία ελληνική γραμματεία, από τα
κείμενα αυτών που όρισαν αυτές τις έννοιες.
Μόρφωσις
Μόρφωσις σημαίνει ότι δίδουμε αρμονική μορφή (εὔμορφος-ὤμορφος) σε κάτι άμορφο
(ἄ-σχημο, χωρίς σχήμα αρμονικό). Επιδρούμε δηλαδή στην διαμόρφωση της
Προσωπικότητας ενός ανθρώπου δια της μορφώσεως-παιδείας. Στόχος της Παιδείας
είναι να διαμορφώσει Έλληνες, δηλαδή φωτεινούς ανθρώπους επί γης (Ἕλ-λην = ὁ
ἀναζητῶν-ἐπιθυμῶν τὸ φῶς). Ο Σωκράτης, ο «ἁπάντων ἀνθρώπων σοφώτατος»
(αδίδακτος και άγνωστος στους Ελληνόπαιδες) είναι πάντα διαχρονικός: «… μηδὲν γὰρ
τι οἴου με περὶ ἀνδρῶν εἰρηκέναι μᾶλλον ἅ εἴρηκα ἤ περὶ γυναικῶν ... Ἴσα γε πάντα τοῖς
ἀνδράσι κοινωνήσουσιν»! «Διότι μη νομίζεις πως όσα είπα, τα είπα μόνο για άνδρες και
όχι για γυναίκες ... Ισότης καθ’ όλα πρέπει να υφίσταται μεταξύ ανδρών και γυναικών»!
(Έχουμε την πρώτη ιστορικώς διακήρυξη της ισοτιμίας ανδρός και γυναικός).
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Γλώσσα (εργαλείο του Νου)
Το βέλτιστο εργαλείο νοητικής επεξεργασίας εννοιών και επικοινωνίας είναι η Ελληνική
γλώσσα στην ιστορική της μορφή, διότι πρόκειται για ανώτερο εγκεφαλικό λογισμικό
(software). Αυτή μας συνδέει με τα κείμενα των σοφών προγόνων, ώστε αφενός να μην
αφελληνιζόμεθα (και βαρβαροποιούμεθα) εν μέσω παγκοσμιοποιήσεως, αφετέρου για να
δυνάμεθα να παραδειγματίζουμε και να καθοδηγούμε τους άλλους λαούς με σκοπό την
ψυχική και νοητική πρόοδο όλης της Ανθρωπότητος. Ο «Έλλην» είναι το «άλας της
γης», ώστε δεν πρέπει να χαθεί ως ψυχοπνευματική οντότης, διότι μόνον αυτός μπορεί να
διατηρήσει τις Αξίες της Κοινωνίας των Ανθρώπων, ως συνάγεται αυτόθι.
Παίδευσις (Αγωγή) και Παιδεία (Αρετή)
Παίδευσις (εκπαίδευση, αγωγή) είναι ο τρόπος παραδόσεως της Παιδείας. Παιδεία και
Αρετή είναι σύμφυτες έννοιες. Οφείλουμε να οδηγήσουμε (Αγωγή) τα παιδιά στην
Αρετή με την Παιδεία: «Παίδευσις ἐστὶ παιδείας καὶ ἀρετῆς παράδοσις καὶ ἐκ παιδὸς
ἀγωγὴ εἰς ἀρετὴν ὁδηγοῦσα», λέει ὁ θεῖος Πλάτων. «Παιδεία παιδεύσεως διαφέρει.
Παιδεία ἐστὶ δύναμις θεραπευτικὴ ψυχῆς»! «Με την Παιδεία οδηγούμε την Ψυχή και τον
Νου του ανθρώπου να αντικρίσει το Αγαθόν»! Ο ιδανικός άνθρωπος είναι ο «καλὸς
κἀγαθὸς πολίτης»! Η ψυχή και ο νους τονίζονται διαρκώς στην παράδοση της Παιδείας.
Η διδασκαλία Ρητών και γνωμικών των σοφών, που ήσαν άλλοτε αναγεγραμμένα
στον πρόναο του ναού του Απόλλωνος στους Δελφούς, καθώς λέει ο Παυσανίας, είναι
απαραίτητη για την Παίδευση των νέων. «Ἐν δὲ τῷ προνάῳ τῷ ἐν Δελφοῖς γεγραμμένα
ἐστὶν ὠφελήματα ἀνθρώποις ἐς βίον». Τα Δελφικά παραγγέλματα αποτελούν υποθήκες
βιωτικής στο διηνεκές! Στο αέτωμα μάλιστα του ναού εμβληματικά υπήρχαν τα εξής
τρία ρητά. Αριστερά το «Μηδὲν ἄγαν» (χωρίς ρήμα, ώστε να εννοείται κάθε ρήμα):
«Τίποτε το υπερβολικό» (να μην κάνεις, να μην φας, να μην πιείς …). Στη μέση το
περίφημο «Ε» (εἶ), ὑπάρχεις (Θεέ), που διατηρήθηκε στον τρούλο των εκκλησιών μας ως
«Ο ΩΝ» (ο υπάρχων Θεός). Δεξιά το «Γνῶθι σαὐτόν», «γνώρισε τον εαυτό σου».
Η φύσις του Ανθρώπου (Σώμα, Ψυχή, Νους)
Για να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, πρέπει να εννοήσουμε την ανθρώπινη φύση, να
αναλύσουμε τι είναι ο Άνθρωπος. Ο Σωκράτης και ο Πλάτων μας μιλούν για το
τρισυπόστατον του ανθρώπου: Σώμα, Ψυχή και Νους. Γι’ αυτό στηρίζουν την Παιδεία
και την Παίδευση στην καλλιέργεια του ψυχικού και νοητικού μας κόσμου, σε αρμονία
πάντα με την σωματική ανάπτυξη. Παρομοιάζουν μάλιστα το Σώμα με ένα Άρμα, που το
σέρνουν δύο Άλογα (τα Συναισθήματα και οι Επιθυμίες, που αποτελούν την Ψυχή). Αυτά
τα συγκρατεί ένας Ηνίοχος (ο Νους), ώστε να τα οδηγεί στον σωστό δρόμο. Το Σώμα
μας ανήκει στην Γη (Δήμητρα), τρέφεται με τα υλικά της γης και σ’ αυτήν επιστρέφει με
τον θάνατο. Ο Νους ανήκει στον Ήλιο (Απόλλων) και σ’ αυτόν επιστρέφει, μετά τον
αργό θάνατο και της Ψυχής στην Σελήνη (Περσεφόνη-Φερσέφασσα). Έτσι αποκτά
νόημα ο Κόσμος γύρω μας, το Σύμπαν! «Τὸ μὲν σῶμα ἡ γῆ, τὴν δὲ ψυχὴν ἡ σελήνη, τὸν
δὲ νοῦν ὁ ἥλιος παρέσχε εἰς τὴν γένεσιν», λέγει ο Πλούταρχος.
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Μυστήρια και Θέατρον (Κάθαρσις Ψυχής)
Συναφὴς καὶ ἡ διδασκαλία τῶν Μυστηρίων, τα οποία καθαίρουν την Ψυχή των
ανθρώπων, και θεραπεύουν επομένως τον άρρωστο ψυχικό κόσμο μας εκβάλλοντας τα
αρνητικά συναισθήματα και επιθυμίες, όπως ακριβώς κάνει και η Παιδεία, που είναι
δύναμη θεραπευτική ψυχής, καθώς δείξαμε. «Ἡ πανήγυρις αὕτη καθάρσιον ἦν καὶ
μανιῶν καὶ πάσης ἀτόπου συμφορᾶς», λέει ο Αίλιος Αριστείδης για τα Ελευσίνια
Μυστήρια.
Μα και το Θέατρο συμβάλλει ακριβώς προς τον ίδιο σκοπό, γι’ αυτό απαραιτήτως
κάθε ελληνική πόλη διέθετε θέατρο. Ο ορισμός του Αριστοτέλους για την Τραγωδία
(«ἔστιν οὖν τραγωδία …») καταλήγει, «… δι’ ἐλέου καὶ φόβου περαίνουσα τὴν τῶν
τοιούτων παθημάτων κάθαρσιν … καὶ τὴν ὀργὴν καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα»! Ὥστε και οι
τρεις αυτές μοναδικές εφευρέσεις των Ελλήνων σοφών – Παιδεία, Μυστήρια, Θέατρον –
κατατείνουν στην Κάθαρση και Θεραπεία του άρρωστου ψυχικού κόσμου των
Ανθρώπων. Έτσι οι άνθρωποι αποβαίνουν «Έλληνες» (δηλαδή φωτεινοί), θετικές
προσωπικότητες που δημιουργούν Πολιτισμό, με Αρετές, με κλασικές Αξίες και Αρχές,
με πανανθρώπινα Ιδανικά.
Διδασκαλία Ρητών (Αρετή)
«Παῖς ὤν κόσμιος ἴσθι» (στο παιδί να αναπτυχθεί η αρετή της Κοσμιότητος), «ἡβῶν
ἐγκρατής» (στην εφηβεία η αρετή της Εγκράτειας) ... Ποια αναγνωστικά βιβλία και ποια
ύλη που διδάσκονται τα παιδιά μας στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο περιλαμβάνει αυτές
τις επιταγές; Οι μαθητές της σχολής του Πυθαγόρα μάθαιναν να ρωτούν τον εαυτό τους
πριν κοιμηθούν: «Πῆ παρέβην;» (τι παράβαση έκανα σήμερα;), «τὶ δ’ ἔρεξα;» (τι έχω
πράξει;), «τὶ δὲ μοι δέον οὐκ ἐτελέσθη;» (τι έπρεπε να κάνω και δεν το έκανα;). Έτσι
επιτύγχαναν την καλλιτέρευση της προσωπικότητας και του χαρακτήρος εκάστου.
«Τὶ δεῖ ἀσκεῖν καὶ μανθάνοντα πράγματα ἔχειν; (γιατί πρέπει να ασκούμεθα και τι
πράγματα πρέπει να μαθαίνουμε;) λέει ο Πλάτων, και απαριθμεί Αρετές «Σωφροσύνην
καὶ κοσμιότητα, καὶ μεγαλοπρέπειαν καὶ εὐταξίαν καὶ ἀνδρείαν καὶ καρτερίαν καὶ
φιλοτιμίαν. Ταῦτα γὰρ πάντα ἄξια λόγου Ἕλλησιν». Διότι αυτά είναι άξια λόγου για
Έλληνες! Αλλά όλα αυτά τα έχουν απεμπολήσει οι ιθύνοντες επί της Παιδείας, εις βάρος
της νεολαίας και της κοινωνίας …
Διδάσκαλος και Καθηγητής
Στο έργον του Πλουτάρχου «Περὶ παίδων ἀγωγῆς» αναφέρεται η έννοια του Δασκάλου:
«Διδασκάλους ζητητέον τοῖς τέκνοις, οἵ καὶ τοῖς βίοις εἰσὶν ἀδιάβλητοι, καὶ τοῖς τρόποις
άνεπίληπτοι, καὶ ταῖς ἐμπειρίαις ἄριστοι». Διότι «πηγὴ καὶ ῥίζα καλοκἀγαθίας τὸ
νομίμου τυχεῖν παιδείας»! Πρώτα με το παράδειγμά του θα διδάξει ο δάσκαλος, γι’ αυτό
οφείλει να είναι αδιάβλητος (στον βίο του), ανεπίληπτος (στη συμπεριφορά του) και
άριστος (στις γνώσεις).
Στον Ύμνο των Μουσών αναφέρονται οι Μούσες ως οι ανώτερες Καθηγήτριες:
«… πάσης παιδείης ἀρετὴν γεννῶσαι ἄμεμπτον, θρέπτειραι ψυχῆς, διανοίας
ὀρθοδότειραι καὶ νόου εὐδυνάτοιο, καθηγήτειραι ἄνασσαι». Από τα Ονόματά τους
μαθαίνουμε ποια μαθήματα οφείλουμε να διδάσκουμε, ώστε να θρέφουμε την Ψυχή και
να δυναμώνουμε τον Νου με ορθό λόγο! Κλειώ (Ιστορία για την δόξα, το κλέος των
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ηρώων), Ευτέρπη (Μουσική), Θάλεια (Γυμναστική), Μελπομένη (Ψαλμοί), Τερψιχόρη
(Χορός), Ερατώ (Γλώσσα, Ρητορική, Λόγος = Έρως), Ουρανία (Αστρονομία,
Μαθηματικά, Φυσική), Πολύμνια (Υμνωδία), Καλλιόπη (Τραγούδι). Πού και πώς τα
διδάσκουμε αυτά σήμερα;
Αθλητισμός
Αναλογισθήκαμε γιατί εξακολουθούμε να ευχόμαστε προς τους νέους μας «Καλή
Σταδιοδρομία»; Διότι ο Αγών του Σταδίου (αληθής Αθλητισμός), το απλό τρέξιμο επί
180 μέτρα, διδάσκει τη στάση που οφείλουμε να τηρούμε στον κοινωνικό μας βίο ως
πολίτες και ως επαγγελματίες. Ξεκινούμε όλοι από κοινή αφετηρία (ισότης-δημοκρατία
στο σχολείο), αλλά στην πορεία διακρίνεται ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος … ο
τελευταίος (αξιοκρατία στον κοινωνικό στίβο). Πώς αλλιώς θα διδαχθούν οι νέοι μας την
Αξιοκρατία στην Κοινωνία, στην Εργασία, στην Πολιτική; Το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ
και τα συναφή είναι παιχνίδια (όχι αθλητισμός), όπου επιδιώκεται η νίκη παντί τρόπω,
όπου μπορεί να μη νικά ο καλύτερος, όπου η τύχη ή η δολιότης προκρίνουν ενίοτε τον
νικητή …
Ελληνική Ιδεολογία
Υπάρχει ένα τρίπτυχο που φανερώνει διαχρονικά την Ελληνική Ιδεολογία. «Τὸ Εὔδαιμον
τὸ Ἐλεύθερον, τὸ δὲ Ἐλεύθερον τὸ Εὔψυχον» λέει ὁ Θουκιδίδης (5ος αι. π.Χ.). Στην
«Ελληνική Νομαρχία» του Ανωνύμου του Έλληνος (… «άγνωστο» σημαντικότατο
κείμενο, από το 1806), αναφέρεται το ιδεολογικό τρίπτυχο της Εθνεγερσίας: «Αρετή,
Ομοιότης, Ελευθερία». Ενώ οι εξεγερμένοι φοιτητές του Πολυτεχνείου (1973) είχαν ως
σύνθημα: «Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία». Τι διαπιστώνουμε μελετώντας τα; Την
διαχρονική ταύτιση των Αξιών μας, ότι η Ελευθερία συνέχει αεί την Ψυχή του Έλληνος,
η Παιδεία που είναι σύμφυτη με την Αρετή προσδίδει την απαραίτητη Ευψυχία (για να
επιτευχθεί η Ελευθερία), και φυσικά η Ομοιότης (Ισότης-Ισοτιμία) των ανθρώπων στον
κοινωνικό βίο, η εξασφάλιση των απαραιτήτων αγαθών (Ψωμί) για όλους, συντελεί στην
πολυπόθητη Ευδαιμονία!
Αν και υφίσταται πλήρες σύστημα Κοσμογονίας, Θεογονίας, Ανθρωπογονίας,
Ψυχογονίας στην ελληνική κοσμοθέαση που συνεπάγεται την Ελληνική Ιδεολογία, τούτο
παραμένει δυστυχώς αδίδακτο (ενώ διδάσκονται ξένες «Ιδεοληψίες») … Και
προσπαθούμε να θεραπεύσουμε τα συμπτώματα της κοινωνικής καταπτώσεως έως του
Σχολικού Εκφοβισμού και της Βίας (Bullying), και όχι την αιτία. Εμείς τονίσαμε ότι
λείπει η (ελληνική) Παιδεία, δείξαμε συνοπτικώς περί τίνος πρόκειται, και ότι όλα είναι
θέμα Παιδείας. Ο Εκπαιδευτικός και Παιδαγωγός οφείλει ως «ιερεύς με αόρατα άμφια»
να επικοινωνεί με τις Ψυχές των μαθητών του.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
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Αικατερίνη Σχοινά*
ΟΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΩΣ ΔΙΑΥΛΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει σύγχρονους τρόπους προσέγγισης
του λαϊκού πολιτισμού στην Ελλάδα και ειδικότερα στην εκπαίδευση μέσω της
δημιουργίας μιας σχολικής εφημερίδας. Γίνεται πρόταση για το πως θα μπορούσε να
συσταθεί ένα έντυπο με περιεχόμενο που αφορά κυρίως τον λαϊκό πολισμό σε κάθε
έκφανση της καθημερινότητας, με άξονα πάντα το Αναλυτικό Πρόγραμμα του
Υπουργείου Παιδείας. Επίσης, στόχος είναι οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με τις
βασικές δημοσιογραφικές αρχές και με τις Νέες Τεχνολογίες. Η μάθηση έτσι γίνεται μία
πολυπρισματική διαδικασία. Παρουσιάζονται και εμπειρικά παραδείγματα με
βιβλιογραφικές αναφορές όπου κρίνεται απαραίτητο.
Λέξεις-κλειδιά: Λαϊκός Πολιτισμός, Σχολείο, Εκπαίδευση, Σχολική Εφημερίδα,
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
THE SCHOOL NEWSPAPERS AS A CONVENTION AND APPROACH TO
FOLK CULTURE IN SECONDARY EDUCATION
The aim of this paper is to present modern ways of approaching folk culture in Greece
and especially in education through the creation of a school newspaper. A proposal is
being made on how to create a form with content that mainly concerns popular culture in
every facet of everyday life, always on the curriculum of the Ministry of Education. The
aim is also to bring students into contact with key journalistic principles and New
Technologies. Learning thus becomes a multidisciplinary process. Empirical examples
are also presented with bibliographic references where is necessary.
Key words: Folk Culture, School, Education, School Newspaper, Secondary Education.
Εισαγωγή
Το παιδικό έντυπο είναι συνυφασμένο με την ιστορία του Σύγχρονου Ελληνικού
Κράτους. Αν κανείς ερευνήσει την ιστορία του θα διαπιστώσει πως το πρώτο παιδικό
έντυπο εμφανίστηκε σχεδόν ταυτόχρονα με τη δημιουργία του. Η «Παιδική Αποθήκη» ένα έντυπο γραμμένο από ενήλικες για τα παιδιά - εκδίδεται για πρώτη φορά στην Αθήνα
το 1836, αλλά εκδίδει μόνο δυο τεύχη. Αργότερα, θα εκδοθεί η «Εφημερίς των
Μαθητών» το 1872 στην Πάτρα και το 1875, ξανά στην ίδια πόλη, το έντυπο «Πλειάς»
και αποτελούν τα πρώτα έντυπα που εκδίδονται από νέους και προορίζονται για νέους.
Το 1896 όμως εκδίδεται στην Αθήνα από τον τότε εντεκάχρονο Θεόδωρο Καβαλιέρο
* Η Α.Σ. είναι Φιλόλογος-Δημοσιογράφος και τελειόφοιτη φοιτήτρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
«Κοραής Λαογραφικές Σπουδές: Θεωρία και Εφαρμογές του Λαϊκού Πολιτισμού» του Τμήματος
Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Επικοινωνία: Όθωνος 11, Δάφνη, 17234 Αθήνα, 6988945616, katerinasxoina@gmail.com
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Μαρκουίζο το πρώτο παιδικό έντυπο από μαθητή Δημοτικού Σχολείου που προορίζεται
να διαβαστεί από παιδιά, η «Παιδική Εφημερίς» (Καρπόζηλου, 1987). Η Διάπλασις των
παίδων ήταν όμως το πιο γνωστό παιδικό περιοδικό που κυκλοφόρησε από το 1879 έως
το 1948 στην Αθήνα. Σε αυτό έγραφαν ο Γρηγόριος Ξενόπουλος - αργότερα και εκδότης
του περιοδικού -, ο Κωστής Παλαμάς, ο Μιχαήλ Στασινόπουλος, ο Ιωάννης Κακριδής,
ο Ναπολέων Λαπαθιώτης, ο Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος, ο Τέλλος Άγρας και πολλοί άλλοι
(Πάτσιου, 1987).
Η Λαογραφία, ως επιστήμη που μελετά τον λαϊκό πολιτισμό, από την αρχή της
μέχρι σήμερα βρίσκεται σε μια διαρκή διαδικασία αναστοχασμού για την ταυτότητά της,
το αντικείμενο μελέτης της, τη μέθοδο και το σκοπό της. Μάλιστα, οι εθνικές
καταστάσεις στην εμβρυακή της φάση, το ιδεολογικό πρόσημο των εννοιών «λαός»,
«λαϊκός πολιτισμός» και «παράδοση», ανέκαθεν τη συνέδεαν με τον προβληματισμό
σχετικά με το ρόλο που διαδραματίζει. Η λαογραφία εδραιώθηκε ως επιστήμη έχοντας
έναν εθνικό προσανατολισμό. Αυτό έκανε κάποιους να τη χαρακτηρίσουν «ιδιοτελή
επιστήμη». Οι μεταπολεμικές εξελίξεις ωστόσο οδήγησαν τους λαογράφους σε μια
αναθεώρηση των προσανατολισμών τους και σε επαναπροσδιορισμό του θεωρητικού
τους πλαισίου και των μεθοδολογικών τους επιλογών. Επιζητεί έναν κοινωνικά ιστορικό
προσανατολισμό, στο πλαίσιο του οποίου το αντικείμενό της χάνει τον μνημειακό του
χαρακτήρα και προσλαμβάνει τα χαρακτηριστικά του κοινωνικού - πολιτισμικού
φαινομένου, που παράγεται ιστορικά και συνεπώς παρουσιάζει μια ανάλογη δυναμική
που δεν είναι εν ολίγοις στατικό επιβίωμα του παρελθόντος. Έτσι, η νέα λαογραφία
προβάλλεται ως μια διαφορετική λαογραφία, που σέβεται και τιμά το παρελθόν της, αλλά
πορεύεται πια σε δρόμους που την καθιστούν μια σύγχρονη κοινωνική επιστήμη
(Νιτσιάκος, 2014). Έργο της Λαογραφίας, στο χώρο της εκπαίδευσης, είναι να στρέψει
το ενδιαφέρον των μαθητών προς τις εκφάνσεις του λαϊκού πολιτισμού που οι ίδιοι
ασυνείδητα βιώνουν στην καθημερινότητά τους, έτσι ώστε να συνειδητοποιήσουν τη
σημασία τους στην οργάνωση της ζωής και της ταυτότητάς τους.
Η σχολική εφημερίδα
Η έκδοση μιας σχολικής εφημερίδας με λαογραφικό περιεχόμενο, λοιπόν, αποβλέπει
στην απόκτηση γνώσεων, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και της συνεργασίας σε ομάδες,
αλλά και στη διαμόρφωση στάσεων των μαθητών σχετικά με τη γνώση στοιχείων του
λαϊκού πολιτισμού, που ενδεχομένως δεν καλύπτονται επαρκώς από το σχολικό
πρόγραμμα. Η διαθεματική προσέγγιση της μάθησης στόχο έχει τη σύνδεση και τη
μεταφορά γνώσεων και δεξιοτήτων διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων
(Χρυσαφίδης, 1994). Η έκδοση ενός σχολικού εντύπου δεν είναι μια εύκολη διαδικασία,
ούτε αποτελεί απλά συγκέντρωση ακατέργαστου υλικού, αλλά διέπεται από μεθόδους,
στάδια και τεχνικές. Οι μαθητές, μέσω της εκπαίδευσής τους και της εξοικείωσής τους με
τις βασικές αρχές της δημοσιογραφίας και των Νέων Τεχνολογιών, θα είναι σε θέση να
μελετήσουν τον πολιτισμό του τόπου τους, της γειτονιάς τους, να γνωρίσουν τις ρίζες
τους και να ανακαλύψουν την αξία του λαϊκού πολιτισμού. Στα πλαίσια της λειτουργίας
μιας εφημερίδας οι μαθητές καλούνται μέσα από συνεντεύξεις, επιτόπιες έρευνες και
δημοσιογραφικές αποστολές να γνωρίσουν την κοινωνική πραγματικότητα και τα
προβλήματά της με τα ίδια τους τα μάτια. Με τον τρόπο αυτό, καλλιεργώντας την
κριτική τους ικανότητα, δομούν έναν μηχανισμό ελέγχου των πληροφοριών και των
ειδήσεων που τα ΜΜΕ τους παρέχουν καθημερινά. Η εκπαίδευση στα Μέσα Μαζικής
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Ενημέρωσης και στη δημοσιογραφία οδηγεί σε γνώσεις σχετικά με τον τύπο στις
διάφορες μορφές του, σε νέες δεξιότητες σχετικά με τη σύνταξη, την έκδοση και την
προώθηση του εντύπου και σε κριτική στάση απέναντι στα μέσα επικοινωνίας και
πληροφορίας (Bachy et al.,2002). Εξάλλου, τα έντυπα από μόνα τους ως υπόσταση και
περιεχόμενο αποτελούν αντικείμενο μελέτης της Λαογραφίας, καθώς αποτελούν
σημαντικό κομμάτι του λαϊκού πολιτισμού λόγω των θεμάτων που εγγράφονται σε αυτά,
ειδικά σε έντυπα τοπικού χαρακτήρα, όπου αναφέρονται ακόμη ήθη και έθιμα ή άλλα
γεγονότα της κοινωνικής ζωής.
Παράλληλα, οι μαθητές θα αποκτήσουν και διαπολιτισμική συνείδηση, λόγω της
πολυπολιτισμικότητας της ελληνικής κοινωνίας, μέσω της διάδρασης και της
συνεργασίας με παιδιά που κατάγονται από άλλες χώρες με διαφορετικές κουλτούρες. Η
εφημερίδα θα σπάει τα σύνορα της τάξης, του σχολείου και του τόπου και θα γνωρίσει
και θα γνωριστεί και με άλλα παιδιά και άλλους τόπους. Αυτό θα επιτευχθεί με την
άμεση συνάντηση και ουσιαστική επικοινωνία με άλλες πολιτισμικές ομάδες μέσω της
σχολικής αλληλογραφίας (Abdallah-Pretceille, 2004). Πάντα υπάρχουν συνδετικοί κρίκοι
και κοινά πολιτισμικά στοιχεία, όπως οι λαϊκές αφηγήσεις, τελετουργίες, η λαϊκή τέχνη
και άλλα πολλά, που αποτελούν κοινά διαπολιτισμικά κεφάλαια (Καπανιάρης, 2017).
Παράλληλα, στα πλαίσια μιας σχολικής εφημερίδας οι μαθητές και οι μαθήτριες θα
έχουν την ευκαιρία να τους δοθεί ερέθισμα για ανάγνωση κειμένων, γνωστικού ή μη
περιεχομένου των συμμαθητών τους, που τους ζουν στο περιβάλλον του σχολείου σε
καθημερινή βάση. Αυτό θα οδηγήσει στην κοινωνική ανάπτυξη και πολιτειότητα των
μαθητών, δηλαδή στη γνώση και στη χρήση δημοκρατικού διαλόγου, στην ενεργή στάση
και στις συλλογικές δράσεις στο σχολικό χώρο, αλλά και στην τοπική κοινότητα και
κοινωνία (Μπαλτάς, 2011). Έτσι, η ανάγνωση γίνεται μια ευχάριστη διαδικασία, καθώς
το παιδί με αυτόν τον τρόπο έχει την ευκαιρία να προωθήσει την προσωπική του δουλειά
και εργασία στους συμμαθητές του, στους φίλους του και στην οικογένειά του.
Επιπροσθέτως, τους δίνεται η δυνατότητα να εξωτερικεύσουν τις σκέψεις τους, τους
προβληματισμούς τους και τις ευαισθησίες τους, γεγονότα δηλαδή πραγματικά και όχι
μέσα από το Αναλυτικό Πρόγραμμα μόνο. Εξάλλου, ο Φρενέ Σελεστέν (1977) στο βιβλίο
του «Το σχολείο του λαού», λέει πως ο μόνος λόγος να γράψει το παιδί είναι να φτάσει η
σκέψη του εκεί που δε φτάνει η φωνή του. Ο Vygotsky (1962) υποστηρίζει πως «η
φαντασία είναι ο τρόπος με τον οποίο ενεργεί το ανθρώπινο μυαλό. Όλοι οι άνθρωποι
έχουν τάση προς δημιουργικότητα. Η φαντασία δεν είναι «χάρισμα», «δωρεά», αλλά
είναι πανανθρώπινη ιδιότητα, και όπως όλες οι ιδιότητες του ανθρώπου χρειάζεται
εκμάθηση, εξάσκηση και κατάλληλο περιβάλλον. Οι διαφορές που παρουσιάζονται ως
προς τον πλούτο της και την έκτασή της είναι κυρίως αποτέλεσμα των κοινωνικών και
πολιτισμικών παραγόντων».
Το πιο σημαντικό όμως είναι πως η σχολική εφημερίδα αποτελεί μια διαφορετική
γνωστική διαδικασία μάθησης, αφού τα παιδιά αποκτούν γνώσεις μέσω της ανταλλαγής
απόψεων σε ομάδες, είτε με την κατεύθυνση του δασκάλου, είτε όχι. Μέσα, λοιπόν, από
την έρευνα της βιβλιογραφίας, του Internet, αλλά φυσικά και της ίδια πραγματικότητας,
μπορούν να εξαγάγουν μέσω της κριτικής τους σκέψης και ικανότητας τα δικά τους
συμπεράσματα και θέματα. Η βιωματική μάθηση οδηγεί στην ανάπτυξη δεξιοτήτων
μέσω των εμπειριών και των βιωμάτων (Huber, 2005). Η Ξανθίππη Φουλίδη (2015)
αναφέρει χαρακτηριστικά πως «η λαογραφία ούτε συρρικνώνεται από την τεχνολογία
ούτε απειλείται από το διαδίκτυο, αλλά αντίθετα εμπλουτίζεται και ανανεώνεται συνεχώς
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δημιουργώντας ένα νέο κλάδο που ονομάζεται ψηφιακή λαογραφία (digital folklore)».
Επίσης, σε άλλο σημείο συμπληρώνει ότι «το αντικείμενο μελέτης της ψηφιακής
λαογραφίας αποτελεί η ποικιλία των online ομάδων (digital folk groups, electronic
folklore groups, e-groups), αλλά και των κοινοτήτων, τα χαρακτηριστικά τους, ο λόγος
τους, οι συνήθειές τους, οι νόμοι τους, οι πεποιθήσεις τους» (Φουλίδη, 2015). Εξάλλου,
όλα αυτά τα εργαλεία αποτελούν πεδία μελέτης και έρευνας της επιστήμης της
Λαογραφίας, η ίδια δηλαδή η καθημερινότητα. Τέλος, ως προς τα παραπάνω που
αναφέρθηκαν, μέσω ενός σχολικού εντύπου, το παιδί έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει τη
δημιουργικότητά του, την αυτενέργειά του και να ανακαλύψει τον κόσμο γύρω του, που
ως απότοκο θα έχει φυσικά την ενίσχυση της αυτοεκτίμησής του. Η σχολική εφημερίδα
αντικατοπτρίζει την παιδική έκφραση, τα ενδιαφέροντα, τα ερωτήματα, τις αναζητήσεις
και τη δουλειά του παιδιού. Είναι ο χώρος του αληθινού παιδικού και νεανικού λόγου
(Bachy et al., 2002).
Φυσικά, πρέπει να τονιστεί πως στα πλαίσια μιας μαθητικής εφημερίδας, ο
εκπαιδευτικός μπορεί να δοκιμάσει νέους τρόπους διδασκαλίας και να έρθει σε
ουσιαστική επικοινωνία με τους μαθητές του, ξεφεύγοντας από το καθημερινό
πρόγραμμα. Μέσω της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής αποφεύγεται η σχολική ρουτίνα
και ο μεθοδολογικός μονολιθισμός (Przesmycki, 1991). Επίσης, με αυτόν τον τρόπο θα
έχει και την ευκαιρία να «πείσει» και ορισμένους μαθητές να αγαπήσουν το σχολείο, που
γενικά έχουν δηλώσει την απέχθειά τους ως προς αυτό, καθώς και να αναδείξει τις
δυνατότητες των μαθητών, συμμετέχοντας και ο ίδιος ενεργά στη διαδικασία. Η γνώση
δεν αποκτάται μόνο από τα μαθήματα του σχολικού προγράμματος. Στόχος είναι η
αξιοποίηση των διαφορετικών κλίσεων και ικανοτήτων των μαθητών, η άρση του
σχολικού αποκλεισμού και η παροχή ίσων ευκαιριών ανάπτυξης σε όλους τους μαθητές
(Kahn, 2010). Επίσης, ο εκπαιδευτικός μπορεί να μάθει τα παιδιά να πειθαρχούν, χωρίς
τη δημιουργία φόβου, αλλά μέσα από τη συνειδητή πειθαρχία (Σταύρου, 1985).
Όσον αφορά την πρωτογενή συλλογή λαογραφικού υλικού, αξίζει να αναφερθεί
πως οι πρώτοι λαογράφοι ήταν ερασιτέχνες και δεν είχαν ιδιαίτερη επαφή με την
επιστήμη της Λαογραφίας και η διαδικασία συλλογής γινόταν καθαρά από την αγάπη
τους προς τον τόπο καταγωγής τους. Η εντυπωσιακή ανταπόκριση των δασκάλων στο
κάλεσμα των λαογράφων, του Ν. Γ. Πολίτη αρχικά, αλλά και του Στίλπωνα Κυριακίδη
αργότερα, ερμηνεύεται περισσότερο ως αγάπη για τον γενέθλιο τόπο. Το ατομικό και
κοινωνικό γόητρο του δασκάλου αυξανόταν με τη δυνατότητα που αποκτούσε να
συνομιλήσει ή να αλληλογραφήσει με πανεπιστημιακούς λαογράφους και λογίους, οι
οποίοι ανέμεναν με ενδιαφέρον το υλικό του και κάποιες φορές το χαρακτήριζαν και
πολύτιμο για τις μελέτες τους. Το κοινωνικό γόητρο τροφοδοτούνταν και από τις
βραβεύσεις ορισμένων λαογραφικών συλλογών από επίσημους φορείς, οι οποίες ήταν
συνήθως ηθικές, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα χρηματικά έπαθλα, που προσέφεραν οι
διάφοροι διαγωνισμοί αρχικά και η Ακαδημία Αθηνών αργότερα, δεν ήταν και αυτά ένα
σημαντικό κίνητρο (Κακάμπουρα-Τίλη, 2012). Από το ξεκίνημά της, η Λαογραφία είχε
πάντα και παιδαγωγικό προσανατολισμό, αφού μάλιστα ο Νικόλαος Πολίτης, ο ιδρυτής
της ελληνικής Λαογραφίας, ήδη από το 1887, είχε ζητήσει από τους δασκάλους να
συγκεντρώνουν μέσω των μαθητών τους λαογραφικό υλικό πάνω στον προφορικό
πολιτισμό και στα ήθη και έθιμα των τόπων τους και να του τα αποστέλλουν. Η
υπηρεσιακή, λοιπόν, εκείνη επιστολή σηματοδότησε την έναρξη μιας επικοινωνίας, με τη
μορφή αλληλογραφίας, του Νικολάου Γ. Πολίτη με ένα σύνολο ανθρώπων σε όλη την
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τότε επικράτεια της Ελλάδας (Βοζίκας, 2012). Οι εγκύκλιοι από τους πανεπιστημιακούς
λαογράφους προς τους εκπαιδευτικούς συνεχίστηκαν και μετά τον Νικόλαο Γ. Πολίτη. Ο
Στίλπων Κυριακίδης το 1919, ως διευθυντής του Λαογραφικού Αρχείου της Ακαδημίας
Αθηνών, στέλνει νέα εγκύκλιο προς τους λειτουργούς της μέσης και δημοτικής
εκπαίδευσης. Στο ίδιο ιδεολογικό πλαίσιο κινήθηκε και ο Γεώργιος Μέγας
(Κακάμπουρα-Τίλη, 2012).
Οι ερασιτεχνικές λαογραφικές μελέτες μπορεί να είναι λιγότερο ή περισσότερο
έγκυρες, αλλά αρκετοί από τους ερασιτέχνες λαογράφους εργάζονται με επιστημονική
ακρίβεια και πραγματοποιούν επιτόπια έρευνα. Ο Μ. Γ. Μερακλής επισημαίνει ότι οι
ερασιτεχνικές συλλογές χαρακτηρίζονται από συναισθηματισμό, εξιδανικεύσεις του
τόπου τους και του παρελθόντος και από την τάση τους να αποσιωπούν κοινωνικές
δράσεις, συνήθειες και νοοτροπίες, που έκριναν είτε ότι δεν άξιζαν να καταγραφούν, είτε
μείωναν την εικόνα του τόπου τους. Από την άλλη πλευρά όμως οι ερασιτέχνες
συλλογείς ήταν συνήθως μέλη της κοινότητας που μελετούσαν και επομένως είχαν το
πλεονέκτημα της βιωματικής γνώσης του τόπου, την οποία δε διέθεταν οι
πανεπιστημιακοί καθηγητές Λαογραφίας, οι οποίοι ήταν επιστήμονες της «πολυθρόνας».
Η Λαογραφία έχει δεχθεί κριτική για ταύτισή της με τον ερασιτεχνισμό. Η
χρησιμοποίηση των εκπαιδευτικών και των ερασιτεχνών εν γένει ως πρωτογενών
καταγραφέων του λαϊκού πολιτισμού συνεχίστηκε για πολλά χρόνια ύστερα από τις
εγκυκλίους του Ν. Πολίτη και του Στ. Κυριακίδη, σε σημείο που ο Δημήτριος Λουκάτος,
το 1954, που σημειωτέον είχε τιμήσει πολλές φορές τους ερασιτέχνες συλλογείς για την
προσφορά τους, να δηλώνει πως η σωστή εθνογραφία και λαογραφία δε γίνεται με
ερασιτεχνισμό (Κακάμπουρα-Τίλη, 2012). Επομένως, μια σχολική εφημερίδα σίγουρα
αποτελεί απτή συνέχεια αυτής της προσπάθειας και σίγουρα μπορούν να προβληθούν και
πτυχές του λαϊκού πολιτισμού, ίσως και άγνωστες μέχρι τώρα. Εξάλλου, η εφημερίδα
αποτελεί την πηγή για την άντληση πολλαπλών ειδήσεων και δεδομένων, γι’ αυτό και
από πολλούς ερευνητές κατατάσσεται στις πρωτογενείς πηγές έρευνας, καθώς βοηθά
στην ερμηνεία της καθημερινότητας και της ιστορίας. Είναι ένας χώρος με ζωντανό
υλικό που γεννά μαρτυρίες και καταγράφει τον ίδιο τον άνθρωπο και την πολυμέρεια των
δραστηριοτήτων του, από τη χαρά έως και τη λύπη του (Σέργης, 2000).
Με βάση αυτούς τους άξονες είναι δυνατό να οργανωθεί μια σχολική εφημερίδα με
στοιχεία του σύγχρονου λαϊκού πολιτισμού, που τα παιδιά βιώνουν και έρχονται ακούσια
καθημερινά σε επαφή. Μπορούν να ασκηθούν ως δυνάμει ερασιτέχνες μικροί λαογράφοι,
συλλέγοντας υλικό από τους γονείς και τους συγγενείς τους, από τους τόπους καταγωγής
τους ή τη γειτονιά τους, δηλαδή την τοπική και την προφορική ιστορία, μέσω αφηγήσεων
και συνεντεύξεων. Με ένα σωστό εκπαιδευτικό σενάριο, οι καθηγητές μπορούν να
διδάξουν στα παιδιά την τοπική ιστορία της περιοχής τους. Με αυτόν τον τρόπο οι
μαθητές και οι μαθήτριες θα αποκτήσουν μία πιο ολοκληρωμένη άποψη για τον κόσμο
που τους περιβάλλει, αλλά και για την ίδια την ιστορία τους. Πρέπει να γίνει κατανοητό
ότι η επίσημη ιστορία μπορεί χρονικά να βρίσκεται μακριά, αλλά όλα όσα άφησαν οι
πρόγονοί μας μέσα από τα έθιμα που μας έχουν κληροδοτήσει παραμένουν λειτουργικά
σε αρκετά σημεία (Καπανιάρης, 2017). Οι λαογραφικές δραστηριότητες μέσα στην τάξη
δεν ενισχύουν μόνο την επικοινωνία μεταξύ των παιδιών και των εκπαιδευτικών τους,
αλλά γεφυρώνουν και το χάσμα γενεών, αφού για τις συνεντεύξεις χρησιμοποιούνται
πληροφορίες από το οικείο τους περιβάλλον, που μπορεί να είναι οι παππούδες, οι
γιαγιάδες ή άλλα συγγενικά πρόσωπα και φίλοι (Γκασούκα & Φουλίδη, 2012).
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Ακόμη, μπορούν να γράφουν και άρθρα με τη συνοδεία οπτικού υλικού, όπως με
τις ζωγραφιές τους, γκράφιτι, φωτογραφίες από πάρτυ και εκδηλώσεις τους και άλλα
πολλά. Άλλο υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είναι σύγχρονα αστεία, όπως
ανέκδοτα και ιστορίες, σύγχρονα παραμύθια, θρύλοι και μύθοι από τα χωριά τους ή από
το αστικό τοπίο όπου μένουν, ποιηματάκια, παροιμίες και άλλο υλικό. Για παράδειγμα τα
παραμύθια μπορούν να συντελέσουν στην καλύτερη ανάπτυξη των γλωσσικών
δεξιοτήτων των μαθητών και να τα καταστήσουν ικανά να μπορούν να συγκρίνουν και
να κατανοούν πληροφορίες που προέρχονται ενδεχομένως και από διαφορετικούς
πολιτισμούς και μέσα από τη χρήση του διαδικτύου και των πολυμέσων να σέβονται και
να κατανοούν πως υπάρχουν και άλλοι πολιτισμοί πέρα από τον δικό μας (Καπανιάρης,
2017). Επιπλέον, ο λαϊκός πολιτισμός βρίσκει ζωή μέσα από το διαδίκτυο κατά μία
έννοια, καθώς διάφορες συνήθειες, δοξασίες, μύθοι, πρακτικές, πεποιθήσεις,
συμπεριφορές και άλλα πολλά βρίσκουν διέξοδο μέσα στον ιστοχώρο, καθώς μέσα από
εκεί υπάρχει μία αλληλεπίδραση γλώσσας και πρακτικής. Εξάλλου, πλέον είναι
απαραίτητη η προσέγγιση του διαδικτύου ως πεδίου παραγωγής και αναπαραγωγής του
λαϊκού πολιτισμού, καθώς μπορεί να γίνει ένας χώρος αξιοποίησης και ενημέρωσης ως
προς την εκπαίδευση του πληθυσμού σχετικά με τον λαϊκό πολιτισμό (Γκασούκα &
Φουλίδη, 2012).
Στην εφημερίδα μπορούν επίσης να συμπεριλαμβάνουν πολιτιστικές και αθλητικές
δραστηριότητες του σχολείου τους, με λίγα λόγια να κοινοποιούν τα νέα τους ευρέως,
ενημερώνοντας τους γονείς τους και την υπόλοιπη κοινότητα όπου ζουν. Όλα αυτά είναι
χρήσιμο υλικό για τη λαογραφική έρευνα και μελέτη και αποτελούν υλικό του
πολιτισμού μας, καθώς η Λαογραφία δε μελετά μόνο τον παλαιό, αλλά και τον σύγχρονο
πολιτισμό, τη συνέχειά του. Έτσι, απότοκο θα είναι η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των
παιδιών για τον πολιτισμό τους, αλλά και για το έργο τους. Θα γνωρίσουν βιωματικά με
τα μάτια τους και την ψυχή τους τον κόσμο τους και τις ρίζες τους. Δίνοντας λοιπόν
ευκαιρίες σ’ όλους τους μαθητές για δραστηριοποίηση γύρω από τα θέματα της
εφημερίδας, εφαρμόζοντας την αρχή της αυτενέργειας και την ανακαλυπτική μέθοδο,
ίσως έτσι να βοηθηθούν στο ν’ αποκτήσουν δημιουργική φαντασία. Για να φτάσει ο
μαθητής να έχει δημιουργική φαντασία απαιτείται θετική διάθεση, χρειάζεται δηλαδή να
υπάρχουν ελπίδα, ενθουσιασμός, αυτοπεποίθηση και ενθάρρυνση από τα κοντινά του
άτομα (Μπαλάσκας, 1989).
Στόχος είναι το έντυπο να γίνει για όλο το σχολείο και όχι μόνο τμηματικά, είτε
μιλάμε για Γυμνάσιο, είτε μιλάμε για Λύκειο. Με αυτήν την τακτική, τα παιδιά θα
γνωριστούν καλύτερα μεταξύ τους και θα τους δοθεί η ευκαιρία να συνεργαστούν πέρα
από τα όρια της τάξης τους. Μέσα σ’ ένα ελεύθερο και δημιουργικό περιβάλλον, το παιδί
μαθαίνει να εκτιμά αντικειμενικά την προσωπική του επίδοση και πρόοδο, γίνεται
ευαίσθητο απέναντι στους ερεθισμούς του περιβάλλοντος και στα διάφορα προσωπικά,
κοινωνικά και σχολικά προβλήματα, ευαίσθητα απέναντι τόσο στο καθημερινό όσο και
απέναντι στο άγνωστο, στο αναπάντεχο (Καψάλη, 1996). Ακόμα όμως και μια εφημερίδα
χειρόγραφη λίγων σελίδων στο αρχικό στάδιο έχει μέγιστη αξία για τα ίδια τα παιδιά και
δε θα πρέπει να υποτιμηθεί, όπως και οι ικανότητες των παιδιών. Οι διδάσκοντες της
πληροφορικής, των καλλιτεχνικών και των φιλολογικών μαθημάτων - χωρίς βέβαια να
αποκλείονται και οι άλλες ειδικότητες των εκπαιδευτικών, με άξονα το Αναλυτικό
Πρόγραμμα διδασκαλίας - θα χρειαστεί να βοηθήσουν τους μαθητές και μεταξύ τους να
οργανωθούν και να ενημερώνονται συστηματικά. Ενδεικτικά, για το Γυμνάσιο η
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εφημερίδα θα μπορούσε να συσταθεί στα πλαίσια του Πολυθεματικού Βιβλίου
Γυμνασίου για την Ευέλικτη Ζώνη Καινοτόμων Δράσεων «Ανιχνεύοντας το Σήμερα,
Προετοιμάζουμε το Αύριο», καθώς και βιβλίων με Διαθεματικό Εκπαιδευτικό Υλικό για
την Ευέλικτη Ζώνη Καινοτόμων Δράσεων, τ. Α΄ (Γλωσσικά Μαθήματα Τοπική Ιστορία)
και τ. Β΄ (Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Εκφάνσεις της Τέχνης: Θέατρο, Λαϊκός
Πολιτισμός, Βυζαντινός Πολιτισμός). Υπάρχει επίσης Οδηγός για την εφαρμογή της
Ευέλικτης Ζώνης - Βιβλίο για τον Καθηγητή και Εποπτικό Εκπαιδευτικό Υλικό για την
Ευέλικτη Ζώνη Επιλογή από το Διαθεματικό Υποστηρικτικό Υλικό για το Δημοτικό
Σχολείο και το Γυμνάσιο (Διαφάνειες, Ηχητικά Αρχεία, Λογισμικό, Ταινίες Βίντεο). Για
το Λύκειο θα μπορούσε να συσταθεί στα πλαίσια του μαθήματος του Project.
Πρέπει να υπάρχει χρονικό όριο συγκεκριμένο για την κατάθεση των εργασιών και
να γίνει σαφές πως κάθε εργασία που κατατίθεται δε σημαίνει κιόλας πως θα
δημοσιευτεί. Καθοριστικό ρόλο στην αποφυγή της απογοήτευσης είναι η τακτική του
εκπαιδευτικού. Τα παιδιά που θα αποφασίσουν να συμμετάσχουν θα πρέπει να
κανονίσουν συναντήσεις με συχνότητα ιδανική μία φορά την εβδομάδα. Γι’ αυτό ιδανικά
προτείνεται να γίνει στο πλαίσιο των δύο παραπάνω μαθημάτων που αναφέρθηκαν,
χωρίς βέβαια να αποκλείονται και τα άλλα μαθήματα. Η εφημερίδα προτείνεται να
εκδίδεται τρεις φορές μέσα στο σχολικό έτος, δηλαδή τρία τεύχη, ώστε να υπάρχει
επαρκής χρόνος προετοιμασίας και να μην παρακωλύεται η διαδικασία των καθημερινών
μαθημάτων. Πρέπει όμως να τηρείται απόλυτα και σε καμία περίπτωση ανακόλουθα.
Μηνιαία ή διμηνιαία δε θα μπορούσε να είναι, διότι η προετοιμασία είναι μεγάλη, ακόμα
κι αν συμμετείχαν πάνω από τρεις εκπαιδευτικοί που προτείνονται εδώ. Ο ρόλος των
καθηγητών τους θα είναι να τους βοηθήσουν να οριοθετήσουν τι ανήκει στον λαϊκό
πολιτισμό, που αποτελεί αποδεκτό «κοινό πολιτισμικό κεφάλαιο» αναγνωρίσιμο από
όλους. Όσον αφορά τη διδασκαλία του λαϊκού πολιτισμού, καθώς υπάρχει δυστυχώς
αναπόφευκτη διάκριση μεταξύ του νεοελληνικού παραδοσιακού και σύγχρονου λαϊκού
πολιτισμού, ο εκπαιδευτικός πρέπει να αντιληφθεί ότι τα πολιτισμικά φαινόμενα δε
λειτουργούν έξω από την ιστορία. Μόνο εάν το παρόν μας, δηλαδή ο σύγχρονος λαϊκός
πολιτισμός, συνδεθεί με τη συνέχεια του παρελθόντος, δηλαδή τον λεγόμενο λαϊκό
πολιτισμό, τότε θα μπορούν να δημιουργηθούν εκπαιδευτικά σενάρια, αλλά και
μαθησιακές δραστηριότητες που αφορούν στη σωστή διδασκαλία του λαϊκού πολιτισμού
(Καπανιάρης, 2017).
Όσον αφορά τα εποπτικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν, είναι τα ίδια σχεδόν με
ένα κανονικό έντυπο. Τα βασικά που θα χρειαστούν είναι ένας υπολογιστής στο χώρο
του σχολείου, όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες, σε συνεργασία με τον καθηγητή της
Πληροφορικής, θα μπορούν να επεξεργαστούν τα κείμενά τους, τις φωτογραφίες τους
και θα είναι σε θέση να «στήσουν» το έντυπό τους, καθώς θα χρειαστεί σελιδοποίηση,
επεξεργασία και ενιαία μορφή των κειμένων. Προτείνεται η χρήση χαρτιού μεγέθους Α3,
που είναι πιο κοντά στη δομή μιας πραγματικής εφημερίδας. Αναγκαία κρίνεται, φυσικά
η πρόσβαση στο διαδίκτυο για να μπορούν να κάνουν την έρευνά τους. Η τεχνολογία
πλέον εκτείνεται σε όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες και στις πρακτικές, αλλά και
στις εργασιακές και στις προσωπικές σχέσεις. Το διαδίκτυο είναι το πιο κοινό
παράδειγμα αυτoύ του γεγονότος και σίγουρα ως φορέας της τεχνολογίας και της
ψηφιακής κουλτούρας που φαίνεται να αναδύεται, θα επηρεάσει δραστικά και
διαχρονικά και το χώρο του λαϊκού πολιτισμού, αλλά και αυτόν της εκπαίδευσης. Είναι
όμως και ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο σε αυτούς τους χώρους, αφού βοηθά στην
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οργάνωση των πληροφοριών στην επικοινωνία αλλά και σε πληθώρα άλλων
δραστηριοτήτων (Καμπανιάρης, 2017). Επίσης, χρειάζεται δημοσιογραφικό
μαγνητόφωνο για τις συνεντεύξεις και μία φωτογραφική μηχανή. Όλα τα παραπάνω
μέσα ως απότοκο έχουν τον τεχνολογικό αλφαβητισμό των παιδιών, καθώς η χρήση των
Νέων Τεχνολογιών για τη σύνταξη των άρθρων, τη στοιχειοθέτηση-μορφοποίηση της
έντυπης μορφής του εντύπου, την εκτύπωση του και στη συνέχεια την ψηφιοποίησή του
έχουν αυτόν τον σκοπό (Mangenot & Louveau, 2006).
Το αναλώσιμο υλικό πρέπει και αυτό να διατίθεται από το σχολείο, κυρίως φυσικά
το χαρτί και τα μελάνια για την εκτύπωση. Το κόστος δεν είναι υψηλό αν υπάρχει σωστή
διαχείριση. Αν δεν υπάρχουν επαρκείς πόροι από το σχολείο ή από το Σύλλογο Γονέων
και Κηδεμόνων, η εύρεση χορηγών από την τοπική κοινότητα δε θα ήταν ανέφικτη ιδέα.
Φυσικά, είναι αποτρεπτική η πώληση του εντύπου ή το κόστος να καλύπτεται από τα
παιδιά, διότι έτσι η παιδαγωγική αξία χάνεται. Σε μία τέτοια δυσκολία συστήνεται και η
ηλεκτρονική μορφή του εντύπου, αντί της έντυπης μορφής, όπου το κόστος θα είναι
μηδενικό. Το έντυπο εδώ προτείνεται, καθώς ως υλικό έχει άλλη αξία και αποκτά
πραγματική υπόσταση, χωρίς φυσικά να υποτιμάται και η ηλεκτρονική του μορφή σε
καμία περίπτωση.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα, που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως πιθανό
πρότυπο ενός τέτοιου εγχειρήματος, είναι το περιοδικό «Λαλουσάκι», το οποίο έκδιδε
για περισσότερα από είκοσι χρόνια το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης στην Αθήνα.
Το «Λαλουσάκι» εκδόθηκε για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 1990 και σταματά να
εκδίδεται τον Ιούνιο του 2011. Ήταν οκτασέλιδο και βασικές θεματικές του ήταν οι
παραδόσεις, τα έθιμα για τις γιορτές κάθε μήνα, παραμύθια, οι «θησαυροί» του
Μουσείου, τα λαϊκά μουσικά όργανα και οι παροιμίες του μήνα. Επίσης, περιελάμβανε
σπαζοκεφαλιές, ακροστιχίδες, σταυρόλεξα, αινίγματα και κυνήγι των λέξεων. Στην
τελευταία σελίδα του φιλοξενούσε τη στήλη των «Μικρών Λαογράφων», όπου τα παιδιά
συνέλεγαν λαογραφικά του τόπου τους, κάθε είδους, κάνοντας άτυπα επιτόπια έρευνα,
συλλογή και παρατήρηση υλικού. Τεύχη του περιοδικού φυλάσσονται στη βιβλιοθήκη
της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών και στη βιβλιοθήκη του Μουσείου Μπενάκη.
Επίλογος
Η τεκμηρίωση της αξίας της παιδαγωγικής χρήσης της Λαογραφίας ως εργαλείου για τη
διαπαιδαγώγηση των μαθητών έχει αποδειχθεί και στην Ελλάδα, αλλά και σε διεθνές
επίπεδο. Η σχέση του λαϊκού πολιτισμού με την παιδαγωγική επιστήμη είναι τόσο
δυναμική και ισχυρή, με αποτέλεσμα να της έχει δοθεί όρος «παιδαγωγική λαογραφία»
(Αυδίκος & Κοζιού, 2014). H Λαογραφία υπάρχει γύρω μας, μέσα μας, σε κάθε πτυχή
της ζωής μας και της καθημερινότητάς μας. Αυτό είναι που πρέπει να μεταλαμπαδεύσουν
οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων στα παιδιά και στους νέους ανθρώπους. Ο λαϊκός
πολιτισμός δεν είναι κάτι νεκρό ή στατικό. Δεν ανήκει μόνο στο παρελθόν, αλλά είναι το
μέλλον μας.
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CLUB ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ
Η Εκπαιδευτική Ρομποτική τα τελευταία χρόνια αποτελεί μια διαδεδομένη πρακτική σε
όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης καθώς προωθεί την προβληματοκεντρική μάθηση,
δεδομένου ότι εστιάζει γύρω από την έρευνα και την ανάλυση ενός σύνθετου
προβλήματος του πραγματικού κόσμου (Torp & Sage, 2002). Το θεωρητικό της πλαίσιο
βασίζεται στην θεωρία του Piaget (1974) και στην εποικοδομιστική κατασκευαστική
προσέγγιση της μάθησης η οποία υποστηρίζει ότι το μαθησιακό περιβάλλον πρέπει να
παρέχει αυθεντικές δραστηριότητες ενταγμένες σε διαδικασίες επίλυσης ανοικτών
προβλημάτων από τον πραγματικό κόσμο, να ενθαρρύνει την έκφραση και την
προσωπική εμπλοκή στην μαθησιακή διαδικασία.
Η ρομποτική δίνει την δυνατότητα στους μαθητές να υλοποιήσουν αφηρημένες
σχεδιαστικές ιδέες, να αναστοχαστούν και να παρατηρήσουν άμεσα τα αποτελέσματα
αυτής τους της προσπάθειας (Druin & Hendler, 2000). Γενικά οι ενασχολήσεις των
μαθητών με την Πληροφορική, τις Κατασκευές, την Επιστήμη, την Τεχνολογία, το
Θέατρο, τη Μουσική, τον Κινηματογράφο κ.ά. έχουν ιδιαίτερη αξία αφού οδηγούν τους
μαθητές σε αυτοδραστηριοποίηση, συσχετίζονται άμεσα με την επίτευξη των στόχων και
την προσήλωση σε αυτούς (Shapiro, 2001 στο Παππά, 2013). Οι ενασχολήσεις αυτές
συνδυάζουν το παιχνίδι με την εργασία, ενώ παράλληλα σμιλεύουν την επιμονή των
μαθητών, οδηγούν στην καλύτερη γνώση του εαυτού και των άλλων, στην κατανόηση
των συναισθημάτων και στη μεγαλύτερη επιείκεια για τον εαυτό και τους άλλους
(Παππά, 2013).
Σχεδιάζοντας και προγραμματίζοντας ένα ρομπότ να κάνει ακόμη και μια απλή
εργασία, ενισχύεται η δημιουργικότητα των μαθητών και η ικανότητα επίλυσης
προβλημάτων (Druin & Hendler, 2000; Tappert, 2002). Η ικανότητα του μαθητή να
μπορεί να βρει τον δρόμο του ανάμεσα σε ερωτήματα αλλά και να αναλύει μια σειρά
πιθανών λύσεων προκειμένου να οδηγηθεί στη σωστή απάντηση του προβλήματος,
αποτελεί τη βάση για τη λήψη επιτυχημένων αποφάσεων (Goleman & Senge, 2015).
Στο 3ο Γυμνάσιο Ελευσίνας - λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω - επιχειρήθηκε ως
εξωδιδακτική δραστηριότητα η δημιουργία ενός Ομίλου Ρομποτικής με στόχο την
εμπλοκή των μαθητών/τριών σε δραστηριότητες εκπαιδευτικής ρομποτικής και τη
συμμετοχή τους σε Εκθέσεις και Φεστιβάλ Τεχνολογίας. Σκοπός του προγράμματος ήταν
η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, η ανάπτυξη κοινωνικοσυναισθηματικών δεξιοτήτων, η
ενεργοποίηση και ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός των μαθητών/τριών.
Λέξεις-κλειδιά: Εκπαιδευτική Ρομποτική, Φεστιβάλ Τεχνολογίας,
συναισθηματική νοημοσύνη, Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

ο
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ROBOTICS’ CLUB
Educational robotics in recent years is a widespread practice at all levels of education, as
it promotes focus-based learning on research and analysis of a complex problem of the
real world (Torp & Sage, 2002). The theoretical framework is based on Piaget’s theory
(Piaget, 1974) and the constructive approach of learning, which insists on the learning
environment that should provide authentic activities embedded in open-world processes
to solve open problems in the learning process.
Robotics allows students to apply abstract ideas in designing, to directly reflect and
monitor the results of this effort (Druin & Hendler, 2000). Generally, students’
involvement in Computer Science, Construction, Science, Technology, Theater, Music,
Cinema, etc., are of particular value as they lead students to self-activity, objectives and
commitment to them (Shapiro, 2001 in Pappa, 2013). These activities combine work with
play, while at the same time enforce the perseverance of the students, leading to a better
knowledge of oneself and others, understanding emotions and greater gratitude for
oneself and others (Pappa, 2013).
Designing and programming a robot to do even simple projects improves students’
creativity and problem solving skills (Druin & Hendler, 2000; Tappert, 2002). The
student’s ability to find his way through questions and to analyze a number of possible
solutions to lead to the correct answer to the problem is the basis for making successful
decisions (Goleman & Senge, 2015).
In the 3rd Gymnasium of Elefsina, it was attempted, taking into consideration the
above, the creation of a robotics’ club as an extracurricular activity, in order students to
participate in educational robotic activities and in Exhibitions and Technological
Festivals. The aim of the program was to strengthen student’s self-esteem, to develop
their socio-emotional skills, to motivate them and orientate them professionally.
Key words: Educational Robotics, Technology Festivals, Socioemotional Intelligence,
Vocational Guidance.
Εισαγωγή
Σε μια ταχέως μεταβαλλόμενη παγκόσμια οικονομία, οι άνθρωποι χρειάζονται ένα
ελάχιστο επίπεδο βασικών δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της αριθμητικής, της
γραφής και των βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων, για να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε
καλές θέσεις εργασίας και να έχουν μια ικανοποιητική προσωπική και κοινωνική ζωή.
Επίσης η απόκτηση ενός επιπέδου δεξιοτήτων εξασφαλίζει τα θεμέλια για την περαιτέρω
μάθηση, την εξέλιξη της σταδιοδρομίας και της απασχολησιμότητας του ατόμου. Ενώ οι
περισσότερες θέσεις εργασίας απαιτούν ολοένα και περισσότερο πολύπλοκες δεξιότητες,
τα άτομα με χαμηλά προσόντα έχουν λιγότερες διαθέσιμες ευκαιρίες απασχόλησης, είναι
περισσότερο ευάλωτα σε επισφαλείς θέσεις εργασίας και έχουν διπλάσιες πιθανότητες να
αντιμετωπίσουν μακροχρόνια ανεργία. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι βασικές
ικανότητες τις οποίες χρειάζονται τα άτομα για την προσωπική τους ολοκλήρωση και
ανάπτυξη, την ενεργό ιδιότητα του πολίτη, την κοινωνική ένταξη και την απασχόληση
εντάσσονται μέσα σε ένα πλαίσιο αναφοράς (Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2016).
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Το Πλαίσιο Αναφοράς ορίζει οκτώ βασικές ικανότητες:
1) Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα.
2) Επικοινωνία σε ξένες γλώσσες.
3) Μαθηματική ικανότητα και βασικές ικανότητες στην επιστήμη και την τεχνολογία.
4) Ψηφιακή ικανότητα.
5) Μεταγνωστικές ικανότητες (Learning to learn).
6) Κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη.
7) Πρωτοβουλία και επιχειρηματικότητα και
8) Πολιτισμική συνείδηση και έκφραση.
Οι ικανότητες αυτές θεωρούνται εξίσου σημαντικές, επειδή κάθε μία εξ αυτών μπορεί να
συντελέσει σε μια επιτυχημένη ζωή εντός της κοινωνίας της γνώσης. Η ικανότητα στις
θεμελιώδεις βασικές δεξιότητες της γλώσσας, της γραφής και της ανάγνωσης, της
αριθμητικής και των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) αποτελεί βασικό
θεμέλιο για τη μάθηση, ενώ η μεθοδολογία της μάθησης στηρίζει όλες τις μαθησιακές
δραστηριότητες. Η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα, η ανάληψη πρωτοβουλιών, η
επίλυση προβλημάτων, η αξιολόγηση του κινδύνου, η λήψη αποφάσεων και η
εποικοδομητική διαχείριση των συναισθημάτων διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και
στις οκτώ βασικές ικανότητες (Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2006).
Ωστόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση 73 εκατομμύρια ενήλικες έχουν χαμηλό επίπεδο
εκπαίδευσης, σχεδόν το 20% των 15χρονων εφήβων δεν διαθέτουν επαρκείς δεξιότητες
ανάγνωσης και η συμμετοχή στη διά βίου μάθηση ανέρχεται μόλις σε 8,9% και η
πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου εξακολουθεί να βρίσκεται σε απαράδεκτα επίπεδα σε
πάρα πολλά κράτη μέλη, όπως η Ισπανία με ποσοστό 26,5% και η Πορτογαλία με
ποσοστό 23,2% (Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2012).
Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω, το 3ο Γυμνάσιο Ελευσίνας σχεδίασε και
υπέβαλε πρόταση υλοποίησης ενός Erasmus+ Σχεδίου με τον τίτλο “Art, Technology &
Sport keep me bound to my School” (https://artechnologysport.weebly.com/).
Η μεθοδολογία STEM
Στον άξονα Technology του προγράμματος Erasmus+ αποφασίστηκε να εφαρμοστεί η
μεθοδολογία STEM. Ο όρος STEM αποτελεί ακρωνύμιο των λέξεων Science
(Επιστήμη), Technology (Τεχνολογία), Engineering (Μηχανική), Mathematics
(Μαθηματικά), όπως τέθηκε από το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών των Η.Π.Α. (Roberts,
2012). Ωστόσο η επιστήμη, τα μαθηματικά, η μηχανική και η τεχνολογία είναι τα
επιτεύγματα που απεικονίζουν τον ανθρώπινο πολιτισμό, τη δύναμη της οικονομίας και
αποτελούν βασικές πτυχές της ζωής μας ως πολίτες, εργαζόμενους, καταναλωτές και
γονείς (National Research Council, 2011).
Σήμερα όλο και περισσότερες θέσεις εργασίας σε όλα τα επίπεδα απαιτούν γνώσεις
STEM. Επιπλέον, οι ατομικές και κοινωνικές αποφάσεις απαιτούν όλο και περισσότερο
κάποια κατανόηση του STEM, από την κατανόηση των ιατρικών διαγνώσεων, την
αξιολόγηση προτάσεων που αναφέρονται στο περιβάλλον μέχρι και τη διαχείριση
καθημερινών δραστηριοτήτων με μεγάλη ποικιλία υπολογιστικών εφαρμογών (National
Research Council, 2011).
Η μεθοδολογία STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)
στηρίζεται στη διεπιστημονικότητα, με βασικό προσανατολισμό την επίλυση
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πολύπλοκων προβλημάτων πραγματικών καταστάσεων, αξιοποιώντας εργαλεία από
διάφορα επιστημονικά πεδία (Ψυχάρης & Καλοβρέκτης, 2018, σ. 88). Ορισμένα
χαρακτηριστικά της μεθοδολογίας STEM είναι ότι:
 Οι μαθητές μαθαίνουν να εφαρμόζουν πληροφορίες που έχουν ληφθεί
προηγουμένως από διαφορετικά γνωστικά πεδία για να επιλύσουν δημιουργικά
ένα πρόβλημα που δεν έχουν συναντήσει ποτέ πριν.
 Οι μαθητές καλούνται να συνεργαστούν για την επίλυση προβλημάτων
χρησιμοποιώντας τεχνικές ερώτησης και απάντησης, ανάλυσης και ερμηνείας
δεδομένων που ενσωματώνονται στην επιστημονική έρευνα.
 Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες και καταρτίζονται σε δεξιότητες «soft skills».
 Οι μαθητές απολαμβάνουν τη συζήτηση και τη συμμετοχή στην τάξη για την
επίλυση ενός σημαντικού προβλήματος.
 Οι δάσκαλοι μπορούν να αντιληφθούν τους εαυτούς τους ως διευκολυντές της
μαθησιακής διαδικασίας και όχι μόνο ως εκπαιδευτές. (Roberts, 2012)
Τα παραπάνω χαρακτηριστικά της μεθοδολογίας STEM ικανοποιούν ως ένα βαθμό το
πλαίσιο αναφοράς βασικών ικανοτήτων που πρέπει να αναπτύξουν οι μαθητές, καθώς και
ότι η ζήτηση ειδικευμένου εργατικού δυναμικού σε τομείς υψηλής έντασης έρευνας και
τεχνολογίας θα παραμείνει σε υψηλό επίπεδο, γεγονός που έχει αντίκτυπο στη ζήτηση
δεξιοτήτων συναφών με τις θετικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα
μαθηματικά (STEM) (Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2016).
Στρατηγική Εκπαίδευσης STEM: Εκπαιδευτική Ρομποτική
Η Εκπαιδευτική Ρομποτική τα τελευταία χρόνια αποτελεί μια διαδεδομένη πρακτική σε
όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, καθώς προωθεί την προβληματοκεντρική μάθηση,
δεδομένου ότι εστιάζει γύρω από την έρευνα και την ανάλυση ενός σύνθετου
προβλήματος του πραγματικού κόσμου (Torp & Sage, 2002). Το θεωρητικό της πλαίσιο
βασίζεται στη θεωρία του Piaget (1972; 1974) και στην εποικοδομιστική
κατασκευαστική προσέγγιση της μάθησης, η οποία υποστηρίζει ότι το μαθησιακό
περιβάλλον πρέπει να παρέχει αυθεντικές δραστηριότητες ενταγμένες σε διαδικασίες
επίλυσης ανοικτών προβλημάτων από τον πραγματικό κόσμο, ενθαρρύνει την έκφραση
και την προσωπική εμπλοκή στην μαθησιακή διαδικασία.
Σχεδιάζοντας και προγραμματίζοντας ένα ρομπότ να κάνει ακόμη και μια απλή
εργασία, ενισχύεται η δημιουργικότητα των μαθητών και η ικανότητα επίλυσης
προβλημάτων (Druin & Hendler, 2000; Tappert, 2002). Η ικανότητα του μαθητή να
μπορεί να βρει τον δρόμο του ανάμεσα σε ερωτήματα αλλά και να αναλύει μια σειρά
πιθανόν λύσεων, προκειμένου να οδηγηθεί στην σωστή απάντηση του προβλήματος,
αποτελεί τη βάση για τη λήψη επιτυχημένων αποφάσεων.
Η εκμάθηση λήψης ορθών αποφάσεων συνιστά τον πέμπτο πυλώνα της κοινωνικοσυναισθηματικής μάθησης, ο οποίος εδράζεται στα θεμέλια που οικοδομούν οι βασικές
δεξιότητες της συναισθηματικής νοημοσύνης:
 Αυτογνωσία και Αυτοδιαχείριση, οι οποίες επιτρέπουν διαύγεια σκέψης.
 Ενσυναίσθηση και κοινωνικές δεξιότητες, οι οποίες μας ευαισθητοποιούν στα
συναισθήματα των άλλων (Goleman & Senge, 2015).
Σημαντική επίσης είναι η πτυχή του παιχνιδιού που εμπεριέχει η ρομποτική και η οποία
αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα θετικού κινήτρου και παρότρυνσης, κυρίως στην
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πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Κόμης & Μικρόπουλος, 2001; Atmatzidou
et al., 2008).
Οι διαγωνισμοί ρομποτικής και τα φεσιβάλ τεχνολογίας είναι μια διεθνής
πρωτοβουλία για την ενσωμάτωση της ρομποτικής στην εκπαιδευτική πρακτική. Βασικός
τους σκοπός είναι η προώθηση των αντικειμένων STEM, και των δεξιοτήτων που
απαιτούνται από τους μαθητές στον 21ο αιώνα.
Υλοποίηση Ομίλου Ρομποτικής
Το μεγάλο ενδιαφέρον που έδειχναν οι μαθητές και οι μαθήτριες στις δραστηριότητες
τεχνολογίας και πληροφορικής που συνδύαζαν κατασκευαστικό και προγραμματιστικό
μέρος έδωσε την αφορμή και οργανώθηκε ένας Όμιλος Ρομποτικής, ενταγμένος στα
προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας, καθώς σύμφωνα με το Cedefop (2016),
επικαλούμενο μελέτη του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Μελετών Bruegel, η αυξανόμενη
χρήση ρομπότ και τεχνητής νοημοσύνης στη θέση ανθρώπων-εργαζομένων, καθιστά
αναγκαία την προσαρμογή των δεξιοτήτων του τρόπου εργασίας, των εργαλείων που
χρησιμοποιούνται, ακόμα και του τρόπου που ερευνώνται τα δεδομένα (Trilling & Fadel,
2009). Από τη χρηματοδότηση του προγράμματος Erasmus+ “Art, Technology & Sport
keep me bound to my School” εξοπλίστηκε το εργαστήριο πληροφορικής με ένα (1) σετ
ρομποτικής LEGOMINDSTORM, 6 ρομπότ mBot και 4 μικροελεγκτές Arduino.
Οι δραστηριότητες που υλοποιηθήκαν - κυρίως από μαθητές και μαθήτριες της Γ΄
τάξης - ήταν απλές, όπως ακολουθία γραμμής, αλλά και πιο σύνθετες, όπως ο Μηχανικός
Βραχίονας και η Ελεγχόμενη είσοδος-έξοδος από γκαράζ.
Συμμετοχή σε Εκθέσεις και Φεστιβάλ
Ως έκθεση (exhibition) εννοείται η τοποθέτηση ανθρωπίνων δημιουργημάτων σε
δημόσιο χώρο για κοινή θέα και με το όρο φεστιβάλ (festival) εννοείται μια σειρά από
πανηγυρικές εκδηλώσεις, που γίνονται σε ορισμένο τόπο και σε ορισμένη χρονική
διάρκεια με ενιαίο θέμα (Γεωργοπαπαδάκος, 1998). Τα έργα του Ομίλου Ρομποτικής
εκτέθηκαν στο Athens Science Festival (www.athens-science-festival.gr), Τεχνόπολις
(2017) στην ενότητα Πειράματα Επίδειξης και στο 5ο και 7ο Μαθητικό Φεστιβάλ
Ψηφιακής
Δημιουργίας
στην
Πάτρα
(http://5digifestach.blogspot.com/,
http://7digifestach.blogspot.com/). Οι μαθητές/τριες παρουσίασαν στο κοινό τις
δημιουργίες τους, απάντησαν σε ερωτήσεις που αφορούσαν τις κατασκευές και τις
λειτουργίες τους.
Συμπεράσματα
Τόσο από την παρατήρηση όσο και από τα ερωτηματολόγια που απάντησαν οι
συμμετέχοντες
στον
Όμιλο
Ρομποτικής
(https://docs.google.com/forms/d/1wElvVa4d2u7hgDr1Tc33U5qtDdkQZwOR4LB9Nyn
8MM0/viewanalytics) φάνηκε ότι οι μαθητές αύξησαν το ενδιαφέρον τους για τα
μαθήματα της Πληροφορικής και της Τεχνολογίας, όπως και για επαγγέλματα που
σχετίζονται με τη ρομποτική. Ενθαρρύνθηκε η δημιουργία και η συνεργατικότητα, καθώς
ήταν απαραίτητη για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων. Απέκτησαν πολύτιμη εμπειρία
μέσα από τη διαδικασία της έκθεσης των εργασιών τους σε άγνωστο κοινό. Εργάστηκαν
σε ομαδοσυνεργατικό κλίμα και έτσι μπόρεσαν να αποκτήσουν δεξιότητες επίλυσης

- 364 -

ου

Πρακτικά του 1 Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου
«Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Πολιτιστικές Δραστηριότητες»

προβλημάτων, να αναπτύξουν την υπολογιστική σκέψη και να δώσουν λύση σε
αυθεντικά προβλήματα. Αναγνώρισαν τη χρησιμότητα της τεχνολογίας και της
ρομποτικής σε λειτουργίες της καθημερινής ζωής και στο μέλλον τους και εκδήλωσαν
ενδιαφέρον για επαγγέλματα που συνδυάζουν πληροφορική και υψηλές τεχνολογίες.
Τέλος απέκτησαν δεξιότητες διαχείρισης έργου, καθώς έπρεπε να προλάβουν προθεσμίες
και να προετοιμάσουν τις εκθέσεις και τις παρουσιάσεις τους και ανέπτυξαν δεξιότητες
παρουσίασης μπροστά στο κοινό.
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ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
Στην παρούσα εργασία εξετάζονται οι έννοιες του φύλου, ο ρόλος τους και τα
στερεότυπα του κοινωνικού φύλου στην επιλογή σταδιοδρομίας σε σχέση με θεωρίες
στερεοτύπων στην επιλογή επαγγέλματος, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, την
επαγγελματική επιλογή, ανάπτυξη και αξιολόγηση. Παρουσιάζονται επιπλέον οι
πολιτικές που εφαρμόστηκαν τις τελευταίες δεκαετίες για την αντιμετώπιση των
έμφυλων στερεοτύπων στην αγορά εργασίας, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στην
Ελλάδα. Η επίγνωση του παραπάνω κοινωνικού και νομοθετικού πλαισίου θεωρείται
απαραίτητο εφόδιο των Συμβούλων Σταδιοδρομίας, προκειμένου να συμβάλλουν στην
αποτελεσματικότερη άρση των όποιων έμφυλων διακρίσεων υπάρχουν στην επιλογή
σταδιοδρομίας.
Λέξεις-κλειδιά: έμφυλα στερεότυπα, αγοράς εργασίας, ισότητα φύλων, ευρωπαϊκές
πολιτικές, συμβουλευτική σταδιοδρομίας.
GENDER STEREOTYPES AND EUROPEAN POLICIES FOR GENDER
EQUALITY IN CAREER CHOICES
In this paper we examine the concepts of gender, their role and the stereotypes of gender
in career choice, in relation to the stereotype theories about career choice, the media, the
professional selection, development and evaluation. In addition, the policies implemented
in recent decades to address gender stereotypes in the labour market, both in the
European Union and in Greece, are presented. The awareness of the above social and
legal framework is considered to be a necessary tool for career counselors, in order to
contribute to a more effective removal of any gender discrimination in career choice.
Key words: gender stereotypes, labour-market, gender equality, European policies,
career counseling.
Εισαγωγή
Ένα βασικό χαρακτηριστικό της αγοράς εργασίας συνεχίζει να είναι η έντονη τάση για
κάθετη και οριζόντια διάκριση των φύλων, με τις γυναίκες να συμμετέχουν στη μη
προνομιούχο ομάδα. Παρά τις θεσμικές και νομικές αλλαγές που έχουν γίνει σε εθνικό,
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, οι γυναίκες εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις στο
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χώρο της εργασίας και τα ανθρώπινα δικαιώματά τους προσβάλλονται, με αποτέλεσμα
να οδηγούνται συχνά σε αποκλεισμό. Η παραβίαση θεμελιωδών κοινωνικών
δικαιωμάτων απαγορεύεται από πολλές διεθνείς συνθήκες. Επίσης, ευρείες διατάξεις
προστασίας μεριμνούν για την εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης σε βάρος των γυναικών.
Οι σημαντικότερες από αυτές τις συμφωνίες έχουν υπογραφεί από τα περισσότερα κράτη
και διεκδικούν έτσι παγκόσμια ισχύ. Οι συμφωνίες αυτές προβλέπουν μεταξύ άλλων:
 την απαγόρευση των διακρίσεων στην απασχόληση και την άσκηση
επαγγέλματος,
 την ισότητα των δύο φύλων στην αμοιβή εργασίας,
 το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι, της σύναψης συλλογικών συμβάσεων και της
προστασίας της υγείας στο χώρο εργασίας,
 τη νομοθετική κατοχύρωση του κατώτατου βαθμού.
Η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας, ως μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της δια
βίου μάθησης, οφείλει να συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας διαφορετικής ταυτότητας του
φύλου, επηρεάζοντας σημαντικά τις αντιλήψεις για το ρόλο των δύο φύλων, έχοντας
πλήρη επίγνωση τόσο του νομοθετικού όσο και του κοινωνικού πλαισίου, με σκοπό την
αποτελεσματικότερη άρση των όποιων έμφυλων διακρίσεων υπάρχουν στην επιλογή
επαγγέλματος. Στην παρούσα εργασία, το κοινωνικό πλαίσιο προσδιορίζεται από τις
επόμενες πτυχές του:
 την έννοια και το ρόλο του φύλου,
 τα στερεότυπα του κοινωνικού φύλου,
 τα στερεότυπα φύλου σε σχέση με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης,
 μερικές θεωρίες των στερεότυπων φύλου στην επιλογή επαγγέλματος,
 το κοινωνικό φύλο στην επαγγελματική επιλογή-ανάπτυξη και
 το κοινωνικό φύλο στην επαγγελματική αξιολόγηση.
Το νομοθετικό πλαίσιο περιγράφεται από τις ασκούμενες πολιτικές για την ισότητα των
φύλων στην αγορά εργασίας, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στην Ελλάδα, όπως
θα παρουσιαστούν με τη σειρά στη συνέχεια.
Η έννοια και ο ρόλος του φύλου
Η έννοια του «φύλου» αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα με τους όρους gender και sex.
Στα ελληνικά με τον όρο gender αποδίδεται το «κοινωνικό φύλο» ή το «γένος», σε
αντίθεση με τον όρο sex, κατά τον οποίο νοείται το βιολογικό φύλο.
Στο κοινωνικό φύλο, το οποίο είναι πολιτισμικά και κοινωνικά καθορισμένο,
περιλαμβάνονται όλες οι κοινωνικές συμπεριφορές και τα κοινωνικά χαρακτηριστικά για
το αρσενικό και το θηλυκό σε μια δεδομένη κοινωνία (η στάση του σώματος, ο τρόπος
της ομιλίας και της σκέψης, του βαδίσματος, η χρήση της γλώσσας, το ντύσιμο) τα οποία
θεωρούνται κυρίαρχα για κάθε φύλο. Σε ηλικία δυο ετών, τα παιδιά αναφέρονται με
σταθερότητα στον εαυτό τους και στους άλλους, ως αγόρι ή κορίτσι (Feldman, 2011). Σε
όλους τους πολιτισμούς περιγράφονται κοινωνικοί ρόλοι για τους άνδρες και τις
γυναίκες, οι οποίοι διαφέρουν από πολιτισμό σε πολιτισμό.
Το βιολογικό φύλο (sex) ενός ατόμου είναι γενετικά προσδιορισμένο και είναι
απαραίτητο για τη διαιώνιση του είδους. Υπάρχουν επομένως δυο βιολογικά φύλα (το
αρσενικό και το θηλυκό) και δυο κοινωνικά φύλα (το ανδρικό και το γυναικείο). Με την
αναφορά στον όρο ταυτότητα του κοινωνικού φύλου (gender identity) εννοείται η
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αυτοαντίληψη που διαμορφώνει ένα άτομο σχετικά με τον γυναικείο ή ανδρικό
κοινωνικό ρόλο (gender role) που επιλέγει να ακολουθήσει και ο οποίος μπορεί να είναι
διαφορετικός από το βιολογικό φύλο.
Στην καθημερινή γλώσσα το βιολογικό/κοινωνικό φύλο χρησιμοποιείται
εναλλακτικά, ενώ στις κοινωνικές επιστήμες το κοινωνικό φύλο αναφέρεται ειδικά στις
κοινωνικές διαφορές, γνωστές ως ανδρικοί ή γυναικείοι κοινωνικοί ρόλοι. Ιστορικά το
κίνημα του φεμινισμού καθιέρωσε την αντίληψη ότι πολλοί ρόλοι που αναφέρονται στο
φύλο είναι κοινωνικά προσδιορισμένοι και δεν μπορούν να καθοριστούν με καθαρά
βιολογικά κριτήρια. Ύστερα από έρευνες που έγιναν σχετικά με τον όρο «φύλο»,
διαπιστώθηκε ότι αναφέρεται στις πολιτισμικές και όχι στις βιολογικές διαφορές (Butler,
1999). Ωστόσο, ο διαχωρισμός των επαγγελμάτων και των θέσεων εργασίας µε βάση το
φύλο έχει άμεση σχέση με τα στερεότυπα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του
ατόμου. Θεσμικά όλα τα επαγγέλματα μπορούν να ασκηθούν και από τα δυο φύλα, ο
διαχωρισμός όμως σε τυπικά «γυναικεία» και «αντρικά» υφίσταται ακόμα και αποτελεί
μια καθιερωμένη κοινωνική πρακτική σε όλο τον δυτικό πολιτισμό. Στην Ελλάδα τα
τελευταία 30 χρόνια, η γυναικεία απασχόληση παρουσιάζει κάποια βασικά
χαρακτηριστικά, όπως η αύξηση της συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό, η βελτίωση του
εκπαιδευτικού επιπέδου των εργαζόμενων γυναικών, η αύξηση της απασχόλησης των
γυναικών ως μισθωτών στον τριτογενή τομέα, η αύξηση και διατήρηση σε υψηλά
επίπεδα της μακροχρόνιας ανεργίας των γυναικών (Αυδή-Καλκάνη, 1989, Μουσούρου,
1993, Δέδε, 1995, Χλέτσος, 1988).
Στερεότυπα του κοινωνικού φύλου
Είναι γνωστό ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα η διάκριση των επαγγελμάτων σε
ανδρικά και γυναικεία αποτελούσε κομμάτι της κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας
σε πολλές χώρες και οφειλόταν στην αντίληψη ότι τα δύο φύλα είναι διαφορετικά ως
προς τη φύση και την αποστολή τους. Τη διαφορετικότητα αυτή καθορίζουν βιολογικοί
παράγοντες. Επίσης, η στερεοτυπική αυτή αντίληψη οδήγησε στον καθορισμό
διαφορετικών ψυχοπνευματικών και συναισθηματικών χαρακτηριστικών-δεξιοτήτων
ανάμεσά τους. Έτσι καλλιεργήθηκε η πεποίθηση για το ισχυρό και το ασθενές φύλο,
καθώς και για το σκληρό και το ευαίσθητο φύλο (Κασσωτάκης, 2004). Βέβαια, η
διάκριση αυτή αμβλύνεται σταδιακά, καθώς οι γυναίκες συμμετέχουν όλο και πιο ενεργά
στην παραγωγική διαδικασία. Μάλιστα για αρκετές επαγγελματικές κατηγορίες έχει ήδη
εκλείψει. Εντούτοις, τα επαγγελματικά στερεότυπα για τα δύο φύλα εξακολουθούν να
επιβιώνουν σε αρκετές περιπτώσεις, ειδικά στις ανώτερες διοικητικές θέσεις σε έναν
οργανισμό ή επιχείρηση. Συγκεκριμένα, οι περισσότερες γυναίκες σε θέσεις ευθύνης
αισθάνονται ότι έχουν να αντιμετωπίσουν δύο βασικά εμπόδια: Τους στερεότυπους
ρόλους ανδρών και γυναικών και όχι επαρκή πρόσβαση σε σημαντική επιμόρφωση.
Όσον αφορά το πρώτο εμπόδιο, ουσιαστικά αναφερόμαστε στην έννοια της κοινωνικής
προσαρμογής, δηλαδή της διαδικασίας που μετατρέπει το βιολογικό φύλο σε κοινωνικό
φύλο (Καλτσούνη-Νόβα, 2000).
Το δεύτερο εμπόδιο, δηλαδή η ανισότητα των φύλων σε θέματα ευκαιριών
εκπαίδευσης και κατάρτισης, μειώνει σοβαρά τις δυνατότητες των εργαζομένων
γυναικών, καθώς στις περισσότερες χώρες τα κορίτσια παραμένουν λιγότερα χρόνια στην
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση από ότι τα αγόρια, με αποτέλεσμα τα
πρώτα να υστερούν περισσότερο σε δεξιότητες που απαιτούνται στην αγορά εργασίας.

- 369 -

ου

Πρακτικά του 1 Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου
«Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Πολιτιστικές Δραστηριότητες»

Τα στοιχεία προκαλούν προβληματισμό, καθώς στις καπιταλιστικές αναπτυγμένες χώρες
μόνο το 12% των κοριτσιών και γυναικών εκπαιδεύονται για τη βιομηχανία, ενώ στις
αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες στηρίζονται κυρίως στον πρωτογενή τομέα
παραγωγής, μόνο το 11% και το 7% των γυναικών σε Αφρική και Λατινική Αμερική
αντίστοιχα καταρτίζονται σε αγροτικές δεξιότητες. Παρατηρούνται επίσης για τις
γυναίκες δυσκολίες πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με αποτέλεσμα σε Δυτική
Ευρώπη, Λατινική Αμερική, Ασία και Αφρική το ποσοστό κατάληψης των θέσεων σε
τριτοβάθμια εκπαίδευση να είναι αντίστοιχα 35,1% , 32,8% , 26,1% και 23,2%.
Βελτιωμένη είναι η κατάσταση σε Βόρεια Αμερική και Ανατολική Ευρώπη, όπου τα
ποσοστά φτάνουν περίπου τα επίπεδα του 50%. Προκύπτει λοιπόν ότι στις περισσότερες
χώρες του κόσμου, οι γυναίκες δεν έχουν κατορθώσει να αξιοποιήσουν την εκπαίδευσή
τους με τον ίδιο τρόπο και στον ίδιο βαθμό που οι άνδρες το έχουν κατορθώσει, πάντα
στα πλαίσια της ενιαίας παγκόσμιας ελεύθερης αγοράς (Σκούντζος, 1997).
Όλα αυτά τα εμπόδια, στα οποία συνοπτικά αναφερθήκαμε, πολλές φορές οι
γυναίκες αδυνατούν να τα υπερπηδήσουν, με αποτέλεσμα να παραμένουν στάσιμες στην
ιεραρχία του εκάστοτε οργανισμού ή επιχείρησης και συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία
του λεγόμενου φαινομένου της γυάλινης οροφής (Crosby, 1985).
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στερεότυπα φύλου
Η εποχή που ζούμε σήμερα έχει δικαίως χαρακτηριστεί από πολλούς αναλυτές ως η
εποχή της εικόνας. Αρκετοί από αυτούς μάλιστα, ισχυρίζονται ότι η τηλεόραση
κυριολεκτικά αναπαριστά τον κόσμο. Όμως, σε μια κοινωνία όπου τα κέντρα λήψης
απόφασης ελέγχονται σχεδόν εξολοκλήρου από τους άνδρες, η πραγματικότητα η οποία
παρουσιάζεται διακατέχεται αναπόφευκτα από στερεότυπα φύλου. Σύμφωνα με αυτά, οι
γυναίκες πρέπει να έχουν παιδιά, να πραγματοποιούν όλες τις οικιακές εργασίες, να είναι
ελκυστικές στους άνδρες και να μην έχουν επαγγελματικές φιλοδοξίες. Αντίθετα, οι
άνδρες δεν συμμετέχουν καθόλου στις δουλειές του σπιτιού, πρέπει να έχουν τα ανώτερα
επαγγέλματα σε κύρος και χρήμα προκειμένου να συντηρούν τις οικογένειές τους,
συνεπώς φυσικό είναι να τους υπηρετούν οι γυναίκες. Τα παραπάνω περιγράφουν
περιληπτικά την κυρίαρχη πατριαρχική ιδεολογία, η οποία έχει ως σκοπό τη διατήρηση
του status quo όσον αφορά την ανωτερότητα του ανδρικού φύλου, μέσα από τη διάχυση
των σχετικών αξιών, των πεποιθήσεων, των στερεοτύπων, καθώς και των διαφόρων
κοινωνικών θεσμών που αυτά παράγουν. Αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας είναι η
δημιουργία προτύπων, τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες, τα οποία είναι
πολλά και ποικίλουν από το σχολικό βιβλίο ως τα κινηματογραφικά έργα και από τα
έργα τέχνης μέχρι τις σαπουνόπερες και τις διαφημίσεις (Marshment, 1993).
Το φύλο του ατόμου επηρεάζει σημαντικά την κατανόηση και τη χρήση του
τηλεοπτικού περιεχομένου, δεδομένου ότι οι προεπεξεργασμένες εμπειρίες αποτελούν τη
βάση της αποτελεσματικότητας της τηλεοπτικής επιρροής. Δεν υπάρχει καλύτερο
παράδειγμα από την προσεκτική παρατήρηση των διαφημίσεων που κατά καιρούς
προβάλλονται στα διάφορα μέσα. Τα επαγγέλματα που σχετίζονται με τον άνδρα
αφορούν κυρίως τον χρηματοπιστωτικό κλάδο (τράπεζες, χρηματιστήριο, ασφαλιστικές
εταιρείες κτλ.), τον ερευνητικό κλάδο (όπως π.χ. του επιστήμονα, του αστροναύτη, του
γιατρού), επαγγέλματα που έχουν κύρος και εξουσία (π.χ. πιλότος, στρατιωτικός,
επιχειρηματίας) και γενικότερα, επαγγέλματα που απαιτούν ειδίκευση σε κάποιο θέμα,
γνώση, πείρα και αντικειμενικότητα. Αντίθετα, τα γυναικεία επαγγέλματα που

- 370 -

ου

Πρακτικά του 1 Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου
«Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Πολιτιστικές Δραστηριότητες»

παρουσιάζονται σχετίζονται συχνά κυρίως με οικιακές εργασίες (καθαρίστρια, υπηρετικό
προσωπικό) και με τη φροντίδα-εξυπηρέτηση των άλλων (babysitter, νοσοκόμα, μαία,
αισθητικός κλπ.). Σε άλλες εργασιακές δραστηριότητες, στις οποίες όμως εμφανίζεται
σπάνια, η γυναίκα έχει το ρόλο της υπαλλήλου που δε βρίσκεται βέβαια σε θέσεις λήψης
αποφάσεων και διοίκησης (γραμματέας, βοηθός σε επιστημονικό εργαστήριο) ή τους πιο
«καλλιτεχνικούς» ρόλους της τραγουδίστριας, της χορεύτριας ή του φωτομοντέλου
(Collins, 1991). Τα παραπάνω μπορούμε να τα προεκτείνουμε και σε επίπεδο
χαρακτηριστικών. Ο άνδρας παρουσιάζεται ως άτομο με αυτοπεποίθηση, ανεξάρτητο,
δραστήριο, ενεργό μέλος της οικονομικής δραστηριότητας και γενικότερα σύμβολο
ισχύος-κύρους, που οδηγεί σε υψηλές αμοιβές. 'Όσο για τη γυναίκα, θα πρέπει κυρίως να
περιορίζεται στις σχέσεις της με τα αντικείμενα και το χώρο του σπιτιού ( aurent, 1986,
Κοσμίδου-Hardy, 1993α,β).
Οι απόψεις των δύο φύλων για τη χρήση των Μ.Μ.Ε. εξαρτώνται από τις
στερεοτυπικές αντιλήψεις τους για αυτά, οι οποίες κατασκευάζονται τόσο στα κοινωνικά
πλαίσια όσο και στο πλαίσιο ενός εικονικού λόγου. Τα αγόρια θεωρούν τα Μ.Μ.Ε. ως
μέσα ενημέρωσης, διάδοσης σύγχρονου τεχνοκρατικού επιστημονικού λόγου και αξιών.
Αντίθετα, τα κορίτσια αντιλαμβάνονται τα Μ.Μ.Ε. περισσότερο ως μέσα προβολής και
διαμόρφωσης επαγγελματικών ρόλων και προτύπων, δείχνοντας έτσι εντονότερη
προτίμηση σε μεταγλωττισμένες σειρές και ποικίλα talk shows. Οι πιο πρόσφατες
έρευνες δείχνουν ότι οι επιδράσεις των Μ.Μ.Ε. είναι μακροχρόνιες και επιδρούν
συνολικά στις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις. Τα μέσα αυτά έχουν
τέτοια ισχύ, ικανή να ξεπερνά εμπόδια όπως ο σεξισμός και γενικότερα να καταπολεμά
τέτοιου τύπου διακρίσεις (Κιούση & Φλωράκος, 2016).
Βέβαια, η ανισότητα των φύλων είναι σύμπτωμα της γενικότερης ανισότητας που
υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο. Επομένως, για την προώθηση της ισότητας χρειάζεται
κριτική προσέγγιση των πραγμάτων στο πλαίσιο μιας διαδικασίας για βαθύτερη γνώση
των κοινωνικών φαινομένων ή κοινωνιογνωσίας. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό,
χρειάζεται ακόμη ευελιξία, προσαρμοστικότητα και ανάπτυξη υγιών στάσεων εκ μέρους
του κάθε ατόμου, χαρακτηριστικά δηλαδή που αποτελούν διαστάσεις της αυτογνωσίας.
Με αυτές τις προϋποθέσεις, ίσως ανακαλύψουμε την ανισότητα που χαρακτηρίζει τις
ανθρώπινες σχέσεις και την ανθρωπότητα, να επαναπροσδιορίσουμε τόσο την εργασία
όσο και την ίδια την ποιότητα της ζωής μας και να δημιουργήσουμε πραγματικά
ελεύθερες κοινωνίες, οι οποίες σήμερα περιορίζονται στην ύπαρξη ελεύθερης
κατανάλωσης και ελεύθερης αγοράς (Anthony, 1977, Κοσμίδου-Hardy, 1995, 2001 και
2006).
Μερικές θεωρίες των στερεότυπων φύλου στην επιλογή επαγγέλματος
Η επιλογή επαγγέλματος αποτελεί κατά πολλούς την πιο κρίσιμη απόφαση που καλείται
να πάρει ένας άνθρωπος σε όλη του τη ζωή. Αρκετές έρευνες έχουν δείξει ότι οι
άνθρωποι δαπανούν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους ως εργαζόμενοι
(Κανελλόπουλος, 2002). Η εργασία λοιπόν, εκτός από τα μέσα επιβίωσης που
διασφαλίζει, αποτελεί χώρο έκφρασης, δημιουργίας, αλλά και επιτευγμάτων.
Κατά τους Fitzgerald & Betz (1983), η κυριότερη διαφορά στη λήψη
επαγγελματικής απόφασης μεταξύ ανδρών και γυναικών έγκειται στο ότι οι γυναίκες
αποφασίζουν ερχόμενες στο δίλημμα «οικογένεια ή καριέρα». Η διλημματική αυτή
απόφαση οφείλεται στο ότι οι γυναίκες θεωρούνται στερεοτυπικά υποχρεωμένες να
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επιτελούν πρώτιστα τον οικογενειακό ρόλο της παροχής φροντίδας. Καλούνται λοιπόν να
προβλέψουν την ανάγκη τροποποίησης των επαγγελματικών επιλογών και τη δέσμευσή
τους στο να ανταπεξέλθουν στις προτεραιότητες γάμου και οικογένειας. Αντίθετα, οι
άνδρες είναι κοινωνικά προσαρμοσμένοι πρώτιστα ως οι υπεύθυνοι εξασφάλισης του
οικογενειακού εισοδήματος. Συνεπώς οι επαγγελματικές και οι οικογενειακές
υποχρεώσεις τους δεν διασταυρώνονται όπως στην περίπτωση των γυναικών, αλλά
βαίνουν παράλληλα.
Μια ενδιαφέρουσα πτυχή της τυπολογικής θεωρίας του Holland (1985) είναι ότι
κάθε άτομο εκπροσωπεί στερεοτυπικά διάφορα επαγγέλματα, τα οποία είναι μεστά
νοήματος μόνο για το εν λόγω άτομο. Θεωρεί ότι οι άνθρωποι ψάχνουν για εκείνο το
επαγγελματικό περιβάλλον, το οποίο θα τους επιτρέψει να αναπτύξουν τις δεξιότητές
τους και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η συμπεριφορά ενός ατόμου εξηγείται από την
αλληλεπίδραση της προσωπικότητάς του με το περιβάλλον του.
Σύμφωνα με το μοντέλο «Καριέρα και ενεργοποίηση για επίτευξη», η Farmer (1985)
ισχυρίζεται ότι οι γυναίκες είναι πολύ πιο πιθανό να υποστούν τη λεγόμενη «σύγχυση
ρόλων» από ότι οι άνδρες, καθώς οι πρώτες όχι μόνο εργάζονται σε καθεστώς πλήρους
ωραρίου, αλλά και είναι υπεύθυνες για τη φροντίδα των παιδιών σε συνδυασμό με
αρκετές οικιακές εργασίες. Αντιθέτως, οι ρόλοι των συζύγων τους παραμένουν σχετικά
αμετάβλητοι. Αυτή η εμπεδωμένη διαφορά μεταξύ των δύο φύλων οδηγεί πολλές φορές
σε αρνητικές συνέπειες στη διαδικασία επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης των
γυναικών.
O Diamond (1987) υποστήριξε ότι το φύλο αποτελεί μια σημαντική μεταβλητή
στην εξέλιξη της καριέρας των φοιτητών και ότι οι «παραδοσιακές» θεωρίες
επαγγελματικής εξέλιξης βασίζονταν ως επί το πλείστον σε έρευνες που αφορούσαν τους
άνδρες και δεν αναφέρονταν στη διαφορετική και αρκετά πιο περίπλοκη διαδικασία που
καλούνταν να αντιμετωπίσουν οι γυναίκες. Εκτίμησε μάλιστα ότι δεν μπορεί να
διατυπωθεί με ασφάλεια μια θεωρία για την επαγγελματική ανάπτυξη των γυναικών,
καθώς υπάρχουν λίγα στοιχεία στα οποία ο ενδιαφερόμενος ερευνητής μπορεί να
βασιστεί, ενώ ταυτόχρονα έχουν και την τάση να μεταβάλλονται.
Στην εργασία των London & Greller (1991) παρουσιάζεται η άποψη ότι το δίλημμα
«οικογένεια ή καριέρα» αποτελεί για τις εργαζόμενες γυναίκες ένα σιωπηλό και
δυσεπίλυτο ζήτημα. Επιπλέον, μια ενδεχόμενη έρευνα των αντιλήψεων των φοιτητριών
κολλεγίου για τα εμπόδια που σχηματίζονται σε αυτές για να επιτύχουν στη
σταδιοδρομία τους θα μπορέσει να ανοίξει ένα καινούριο πεδίο, υψηλής σημαντικότητας,
στην ανάπτυξη μιας εμπεριστατωμένης θεωρίας για την επαγγελματική εξέλιξη.
Κοινωνικό φύλο και επαγγελματική επιλογή-ανάπτυξη
Παρά το γεγονός ότι από τη δεκαετία του 1970 και έπειτα έχει υπάρξει αξιοσημείωτη
πρόοδος στο ζήτημα της ισότητας των δύο φύλων, η οποία και οφείλεται τόσο στην
άνθηση του φεμινιστικού κινήματος, όσο και σε πλήθος κοινωνικοοικονομικών
αλλαγών, η επαγγελματική ανάπτυξη των δύο φύλων εξακολουθεί να διαφέρει σε αρκετά
σημεία. Οι νέες γυναίκες σήμερα παντρεύονται σε μεγαλύτερη ηλικία από ότι στο
παρελθόν, επιδιώκουν να μορφώνονται περισσότερο, στρέφονται ολοένα και λιγότερο
στους λεγόμενους παραδοσιακούς επαγγελματικούς χώρους, ενώ υιοθετούν φιλελεύθερες
απόψεις για την οικονομία και την πολιτική (Κασσωτάκης, 2004). Όμως, εξακολουθούν
να έχουν μία διάσταση ανάμεσα στις φιλοδοξίες και τις προσδοκίες τους, με αποτέλεσμα
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το παράδοξο αυτό να οδηγεί σε επιλογή επαγγελμάτων κατώτερων των δεξιοτήτων και
των ενδιαφερόντων τους (Fitzgerald & Crites, 1980). Σύμφωνα με τους Spokane &
Hawks (1990), οι γυναίκες περιορίζουν τις επαγγελματικές τους επιλογές, καθώς
προσανατολίζονται σε επαγγέλματα και κλάδους όπου το γυναικείο φύλο
υπερεκπροσωπείται (γραμματειακή υποστήριξη, υπαλληλικά επαγγέλματα, εκπαίδευση),
ενώ δίνουν μικρότερη σημασία σε επιστημονικά, μηχανικά και διοικητικά επαγγέλματα.
Αυξάνουν έτσι τον αριθμό και τη σημασία των εξωγενών παραγόντων στον
επαγγελματικό σχεδιασμό, ο οποίος γίνεται όλο και πιο σύνθετος, καθιστώντας έτσι τη
διαδικασία της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας ιδιαίτερα σημαντική. Έτσι οι γυναίκες,
παρά τις ακαδημαϊκές τους επιτυχίες, τείνουν να έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, με
αποτέλεσμα να μη λαμβάνουν υπόψη τους ένα ευρύτερο φάσμα «ανδροκρατούμενων»
επαγγελμάτων, στα οποία θα μπορούσαν να διακριθούν (Spokane & Hawks, 1990).
Πολλοί θεωρητικοί του επαγγελματικού προσανατολισμού υποστηρίζουν ότι όσο
περισσότερο συμμετέχουν οι γυναίκες στην παραγωγική διαδικασία, τόσο περισσότερο
θα συγκλίνουν με τους άνδρες σε θέματα εξέλιξης της σταδιοδρομίας τους, η οποία θα
εξακολουθεί όμως να διαφέρει αισθητά από αυτή των ανδρών για τους εξής λόγους
(Gutek & Larwood, 1987):
 Τα δύο φύλα έχουν διαφορετικές προσδοκίες για την καταλληλότητα του
εκάστοτε επαγγέλματος.
 Οι γυναίκες τείνουν να προσαρμόζονται πιο εύκολα στην ανάγκη των ανδρών για
επαγγελματική εξέλιξη, από ό,τι το αντίθετο.
 Η μητρότητα απαιτεί πολλή μεγαλύτερη προσπάθεια, αφοσίωση και χρόνο από
ότι η πατρότητα.
Τέλος, οι διακρίσεις και τα στερεότυπα στους χώρους εργασίας συμβάλλουν με αρνητικό
τρόπο στην επαγγελματική ανάπτυξη των γυναικών. Επομένως, ένας αποτελεσματικός
Σύμβουλος Σταδιοδρομίας θα πρέπει όταν εργάζεται με γυναίκες-πελάτες να υιοθετεί
πρακτικές σχετικές με την ψυχολογία και τη συμβουλευτική των γυναικών, έχοντας
πρώτα βέβαια εργαστεί και πάνω στα δικά του στερεότυπα. Οι πρακτικές αυτές με τη
σειρά τους θα πρέπει να επικεντρώνονται σφαιρικά στα προβλήματα των πελατών, τα
οποία θα εξετάζονται μέσα στο όλο κοινωνικό τους πλαίσιο, μη αγνοώντας τον
παράγοντα του φύλου, ενώ κάθε επιλογή του πελάτη να αντιμετωπίζεται με σεβασμό και
ειλικρίνεια. Σε αντίθετη περίπτωση, τα στερεότυπα φύλου τείνουν να συντηρούνται ή και
να γιγαντώνονται, ενώ η διαδικασία διερεύνησης των ενδιαφερόντων, των ικανοτήτων,
της προσωπικότητας και των αξιών της γυναίκας θα οδηγεί σε λήψη μη ρεαλιστικής
απόφασης από την ίδια. Μη ρεαλιστική απόφαση σταδιοδρομίας θεωρείται εκείνη που
χαρακτηρίζεται από ασυμβατότητα των ενδιαφερόντων και των ικανοτήτων του
εκάστοτε ατόμου με το επάγγελμα που εν τέλει επιλέγει να ασκήσει και οφείλεται σε ένα
βαθμό στους ρόλους ζωής ή στις προτεραιότητες που έχουν τα άτομα εκτός της εργασίας
τους (Μακρή-Μπότσαρη & Σιδηροπούλου-Δημακάκου, 2000).
Κοινωνικό φύλο και επαγγελματική αξιολόγηση
Οι προκαταλήψεις λόγω φύλου σχετικά με τα ψυχομετρικά εργαλεία έχουν συζητηθεί
πολύ και έχουν οδηγήσει σε αναθεωρήσεις αρκετών τεστ ικανοτήτων και ενδιαφερόντων,
τα οποία χρησιμοποιούνται στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας (Lewin & Wild, 1991).
Όμως, ενδέχεται τα αποτελέσματα κάποιων μέσων μέτρησης να επηρεάζουν αρνητικά
ορισμένες κοινωνικές ομάδες. Επομένως, ο Σύμβουλος Σταδιοδρομίας καλείται να
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εξετάζει τις προκαταλήψεις περιεχομένου του ψυχομετρικού μέσου που χρησιμοποιεί,
δηλαδή να εντοπίζει πιθανές λέξεις ή και ερωτήσεις που μπορεί να είναι πιο οικείες σε
μια ομάδα έναντι μιας άλλης. Για παράδειγμα, στοιχεία σε ερωτηματολόγια
ενδιαφερόντων που αφορούν τις λεγόμενες «παραδοσιακά ανδρικές» δραστηριότητες
(π.χ. μηχανική αυτοκινήτων, ηλεκτρικές-υδραυλικές κατασκευές) είναι πολύ πιθανό να
μην είναι γνωστά στις περισσότερες γυναίκες (Κασσωτάκης, 2004). Βέβαια, έχουν
καταβληθεί σημαντικές προσπάθειες από πολλούς ερευνητές προκειμένου να αρθούν
τέτοιου τύπου προκαταλήψεις, δεδομένου ότι πολλά ψυχομετρικά εργαλεία
αναθεωρούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα (Cole, 1981). Ένας άλλος παράγοντας
που επηρεάζει αρνητικά το αποτέλεσμα κάποιου μέσου μέτρησης, εκτός από τις
προκαταλήψεις περιεχομένου, είναι η πιθανότητα των στόχων, των προσδοκιών και των
φιλοδοξιών που σημειώνει το άτομο στο εργαλείο αξιολόγησης να εκφράζει τα
επαγγελματικά στερεότυπα του ατόμου αυτού, που αντιστοιχούν στους ρόλους του
φύλου. Για παράδειγμα, οι γυναίκες τείνουν να επιλέγουν επαγγέλματα συνυφασμένα με
το φύλο τους, τα οποία ανήκουν στον Κοινωνικό και τον Οργανωτικό-Διοικητικό τύπο
της τυπολογικής θεωρίας του Holland (Harmon et al., 1994). Οι γυναίκες λοιπόν που
σημειώνουν υψηλή βαθμολογία στους δύο παραπάνω τύπους θα πρέπει να ρωτούνται
από το Σύμβουλο για την πηγή των ενδιαφερόντων τους και να τους διευκρινίζεται ότι
τυχόν χαμηλή βαθμολογία στους υπόλοιπους τύπους ίσως να οφείλεται, ως ένα σημείο,
στην περιορισμένη έκθεσή τους σε παραδοσιακά ανδρικά επαγγέλματα, μη ταύτιση με
επιτυχημένες γυναίκες ή ακόμη και σε συντηρητικές αντιλήψεις. Επίσης, οι γυναίκες θα
πρέπει να κατανοήσουν ότι η χαμηλή βαθμολογία σε έναν τύπο δεν συνεπάγεται και μη
δυνατότητα βελτίωσής της στο απώτερο μέλλον, αλλά ότι αποτελεί μια εκτίμηση για το
χρονικό σημείο χορήγησης του ψυχομετρικού εργαλείου (Betz, 1993).
Οι ευρωπαϊκές πολιτικές για την ισότητα των φύλων στην αγορά εργασίας
Οι πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) για την ισότητα των δυο
φύλων διαμορφώθηκαν σταδιακά κατά τη διάρκεια της πορείας της, από τη Συνθήκη της
Ρώμης (1957) μέχρι σήμερα. Οι τρεις βασικοί στόχοι αφορούν:
i) τη νομική κατοχύρωση της ισότητας των φύλων στις εργασιακές σχέσεις,
ii) την προώθηση της ισότητας με την ανάπτυξη θετικών δράσεων υπέρ των
γυναικών και ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών και
iii) την ένταξη της ισότητας στις πολιτικές απασχόλησης (gender mainstreaming)
(ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, 2000-2006).
Η νομική κατοχύρωση της ισότητας των φύλων στις εργασιακές σχέσεις (i)
θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 119 της Συνθήκης της Ρώμης, όπου θεσπίζεται η αρχή της
ισότητας των αμοιβών των εργαζομένων ανδρών και γυναικών, εγκαινιάζοντας έτσι την
πολιτική ισότητας των φύλων της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (Ε.Ο.Κ.). Το
άρθρο αποτέλεσε τη βάση για την υιοθέτηση των πέντε Ευρωπαϊκών Οδηγιών (75/117,
76/207, 79/7,86/378 και 86/613) που κατοχύρωναν νομικά την ισότητα στις εργασιακές
σχέσεις (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, 2000 – 2006). Οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες είναι «Νόμος – Πλαίσιο»
με τον οποίο πρέπει να εναρμονιστεί το Δίκαιο των κρατών μελών της Ε.Ε. Σημαντικό
ρόλο έπαιξε επίσης και η ανάπτυξη του γυναικείου κινήματος μετά το 1958 που ανέδειξε
την ισότητα των φύλων σε πρωταρχικό στόχο. Ωστόσο, στις αρχές της δεκαετίας του
1990 διακόπηκε το θετικό κλίμα του 1970 για την ισότητα των φύλων, λόγω της αλλαγής
προσανατολισμού που επιβλήθηκε από τις πολιτικές αλλά και τις οικονομικές
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προτεραιότητες της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ). Την περίοδο αυτή,
το Κοινωνικό Πρωτόκολλο που προσαρτήθηκε στη Συνθήκη του 1992 κράτησε
πρωταγωνιστικό ρόλο στην υιοθέτηση Οδηγιών για εργασιακά θέματα, τα οποία
ρυθμίζονταν πλέον από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων και τις εργοδοτικές
ενώσεις. Το αποτέλεσμα της αλλαγής αυτής ήταν το χαμηλό επίπεδο προστασίας των
εργαζομένων. Τέλος, η Οδηγία που αναφέρεται στην ισότητα των φύλων (2004/113)
περιλαμβάνει την πρόσβαση στην ισότητα αγαθών και υπηρεσιών και αποτελεί τομή στο
ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο της ισότητας, αφού επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της και
στην αγορά εργασίας (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, 2000 – 2006).
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, διαπιστώνοντας τα όρια της επίδρασης της νομοθεσίας στην
άρση των ανισοτήτων στην αγορά εργασίας στην πράξη, αποφάσισε να αναπτύξει
εξειδικευμένες δράσεις για την προώθηση της ισότητας των φύλων (ii). Έτσι, για το λόγο
αυτό κατά το διάστημα 1982-2005, σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν πέντε συνεχόμενα
μεσοπρόθεσμα κοινοτικά προγράμματα δράσης για ίσες ευκαιρίες μεταξύ αντρών και
γυναικών (τα προγράμματα αυτά δεν ανανεώθηκαν μετά το 2006, καθώς η ευρωπαϊκή
πολιτική για την ισότητα των φύλων διατυπώθηκε με τη μορφή ενός Οδικού Χάρτη για
την Ισότητα των Φύλων, 2006-2010). Αρχικά, ο στόχος των προγραμμάτων ήταν να
προωθήσουν ενεργά την ισότητα στην απασχόληση, λόγω του οικονομικού χαρακτήρα
παρέμβασης της Ε.Ε. Μετά το 1991, οι στόχοι επεκτάθηκαν και σε άλλα προγράμματα
όπως στην αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα οικονομικών, κοινωνικών
και πολιτικών αποφάσεων. Στα μεσοπρόθεσμα προγράμματα οι πολιτικές για την
ισότητα των φύλων στην απασχόληση, κινήθηκαν γύρω από δυο ανεξάρτητους αλλά
συμπληρωματικούς άξονες:
 τη μείωση του κατά φύλο επαγγελματικού διαχωρισμού της αγοράς εργασίας και
 τη διευκόλυνση του συνδυασμού οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.
Αναλυτικότερα, ο άξονας που αφορά τον κατά φύλο επαγγελματικό διαχωρισμό της
αγοράς εργασίας αναγνωρίστηκε ως η μεγαλύτερη δυσκολία για την επίτευξη της
ισότητας αμοιβών και της ισότητας στην πρόσβαση για την επαγγελματική εξέλιξη. Για
τη μείωση του φαινομένου αυτού θεωρήθηκαν εποικοδομητικά τα μέτρα εκπαίδευσης
και κατάρτισης, κυρίως στις νέες τεχνολογίες, με την ανάπτυξη θετικών δράσεων υπέρ
των γυναικών στις επιχειρήσεις, στην ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας και
στην αναγνώριση της οικονομικής αξίας της εργασίας των γυναικών για την αύξηση της
απασχόλησής τους στην κοινωνία της πληροφορίας (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, 2000 – 2006). Όσον
αφορά το δεύτερο άξονα του συνδυασμού της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, η
πολιτική της Ε.Ε. έδωσε μεγάλη σημασία αφενός στον άνισο καταμερισμό της κατά φύλο
μη αμειβόμενης εργασίας μέσα στην οικογένεια (φροντίδα παιδιών, οικιακές εργασίες)
και αφετέρου στην έλλειψη κοινωνικών υποδομών για τη φροντίδα των παιδιών και των
άλλων εξαρτημένων μελών. Έτσι, με τον όρο «μέτρα συμφιλίωσης εργασίας και
οικογένειας», χρηματοδότησε μια σειρά δράσεων με στόχο τη διευκόλυνση του
συνδυασμού επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων και των δυο φύλων.
Αρχικός στόχος ήταν να περιοριστεί η άνιση συμμετοχή των γυναικών και αντρών στην
οικιακή εργασία και τη φροντίδα των παιδιών και να ενθαρρυνθεί η ένταξη των γυναικών
στην αγορά εργασίας με ισότιμους όρους με αυτούς των αντρών. Για την επίτευξη του
στόχου αυτού, υποστηρίχθηκαν κάποιες προσπάθειες που προωθούσαν τη δημιουργία
δομών φροντίδας των παιδιών, των ηλικιωμένων, αλλά και των ατόμων με ειδικές
ανάγκες, καθώς επίσης και την ενθάρρυνση της συμμετοχής των αντρών στη φροντίδα
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των παιδιών, με την παροχή του θεσμού των γονικών αδειών και άλλων ρυθμίσεων που
αφορούσαν τον χρόνο εργασίας των εργαζομένων γονέων. Στο τέλος της δεκαετίας του
1990, τα μέτρα «συμφιλίωσης εργασίας και οικογένειας» αναδείχτηκαν σε κεντρικά
ζητήματα των πολιτικών απασχόλησης. Η Ε.Ε στην προσπάθεια αύξησης της
απασχόλησης των γυναικών και μείωσης του έμμεσου κόστους εργασίας, επικέντρωσε
τις πολιτικές στη ρύθμιση του χρόνου εργασίας (μερική απασχόληση, μεγάλες γονικές
άδειες, ελαστικά ωράρια, κ.λ.π.) σε βάρος της ανάπτυξης των κοινωνικών υποδομών
φροντίδας. Τα μέτρα αυτά, απευθύνονταν και αφορούσαν κυρίως τις γυναίκες, οι οποίες
μέχρι και σήμερα κάνουν τη μεγαλύτερη χρήση. Η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα
κυρίως αρνητικά αποτελέσματα για την ισότητα ευκαιριών στην αγορά εργασίας, επειδή
διατηρεί (ίσως και να εντείνει) τον επαγγελματικό διαχωρισμό κατά φύλο, τον οποίο θα
έπρεπε να εξομαλύνει (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, 2000 – 2006).
Ως προς την ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές απασχόλησης (iii), στο
πλαίσιο της ευρύτερης κοινοτικής πολιτικής της Ε.Ε., και συγκεκριμένα στην παρ. 2 του
άρθρο 3, ορίζεται ότι: «Σε όλες τις δραστηριότητες (κοινοτικές δράσεις)… η Κοινότητα
επιδιώκει να εξαλειφθούν οι ανισότητες και να προαχθεί η ισότητα μεταξύ αντρών και
γυναικών». Η στρατηγική της ένταξης, μαζί με τα προγράμματα των θετικών δράσεων
υπέρ των γυναικών, συγκροτούν τον κορμό των πολιτικών για την ισότητα των φύλων
της Ε.Ε. Πιο συγκεκριμένα, το 1997 με απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,
αναπτύχθηκε η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση (ΕΣΑ), η οποία έδινε
μεγάλη σημασία στο ζήτημα της αύξησης της απασχόλησης. Οι τέσσερις βασικοί άξονες
στους οποίους περιστράφηκε η ΕΣΑ αφορούσαν:
 τη βελτίωση της ικανότητας της επαγγελματικής ένταξης,
 την ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος,
 την ενθάρρυνση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και
 την ενίσχυση της ισότητας των ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών.
Οι επιμέρους στόχοι του τέταρτου άξονα ήταν:
 η μείωση του ανοίγματος της ψαλίδας ανάμεσα στα φύλα όσον αφορά τους
δείκτες ανεργίας και αμοιβών,
 η συμφιλίωση ανάμεσα στον τομέα της εργασίας και της οικογένειας,
 η διευκόλυνση της επανένταξης των γυναικών στην αγορά εργασίας και
 η ένταξη της ισότητας στους άλλους άξονες της ΕΣΑ.
Συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στη Λισσαβόνα το
2000 έθεσε ως στόχο την αύξηση του δείκτη της συνολικής συμμετοχής στο εργατικό
δυναμικό από 60% σε 70% και του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών από 51% σε 60%
μέχρι το 2010. Μετά το 2000, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) έθεσε σε
βασική προτεραιότητα την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών μεταξύ των δυο
φύλων. Η προώθηση αυτή ακολούθησε την αρχή της «διπλής στρατηγικής»: αφενός
εντάσσοντας την ισότητα των φύλων σε όλες τις πολιτικές και δράσεις στην αγορά
εργασίας και αφετέρου σχεδιάζοντας και εφαρμόζοντας θετικές δράσεις υπέρ των
γυναικών με αντίστοιχη χορήγηση σημαντικών πόρων για τις δράσεις αυτές (ΕΠΕΑΕΚ
ΙΙ, 2000 – 2006).
Πολιτικές για την ισότητα των φύλων στην ελληνική αγορά εργασίας
Οι ευρωπαϊκές πολιτικές υπήρξαν θετικές ιδιαίτερα για την Ελλάδα, όπου η πολιτική για
την ισότητα αναπτύχθηκε παράλληλα με την ένταξη της χώρας στην Ε.Ο.Κ., το 1981. Οι
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γενικές κατευθύνσεις, οι βασικοί θεματικοί άξονες και τα μέτρα που πρότειναν τα
προγράμματα δράσης αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης των πολιτικών κινήσεων, αν και οι
προϋπολογισμοί των μεσοπρόθεσμων ευρωπαϊκών προγραμμάτων δράσης στο σύνολο
των κοινοτικών πόρων ήταν ελάχιστοι για την ανάπτυξη ίσων ευκαιριών. Στη συνέχεια,
δόθηκαν κίνητρα και τεχνικές γνώσεις να σχεδιασθούν πολλά σχετικά μέτρα πολιτικής,
από το Ε.Κ.Τ. και το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Γ΄ Κ.Π.Σ.) (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, 2000 –
2006). Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά:
α) το ισχύον νομικό πλαίσιο και οι υφιστάμενοι κρατικοί μηχανισμοί εφαρμογής της
ισότητας των φύλων στην αγορά εργασίας,
β) οι πολιτικές και τα μέτρα που εντάχθηκαν στο Γ΄ Κ.Π.Σ. και
γ) οι συγκεκριμένες δράσεις ενός από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα υποστήριξης της
Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για γυναίκες (ΕΠΕΑΕΚ) του Γ΄
Κ.Π.Σ.
Η δημιουργία νομικού πλαισίου στην Ελλάδα για την ισότητα μεταξύ ανδρών και
γυναικών στην αγορά εργασίας (α) άρχισε τη δεκαετία του 1980. Το Σύνταγμα του 1975
κατοχυρώνει την αρχή της ισότητας των φύλων, θεσπίζει Νόμους σχετικά με την ισότητα
των φύλων στους τομείς της εργασίας, της κοινωνικής ασφάλισης, της γονικής μέριμνας
και της προστασίας της μητρότητας. Οι δυο βασικοί Νόμοι που δημιουργήθηκαν
προέκυψαν από την ανάγκη εναρμόνισης της Ελλάδας με τις σχετικές Κοινοτικές
Οδηγίες και αφορούν:
 την εφαρμογή της αρχής της ισότητας των φύλων στις εργασιακές σχέσεις – Ν.
1414/84 και
 την προστασία και διευκόλυνση των εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις
– Ν. 1483/84.
Στην αναθεώρηση του Συντάγματος του 2001 εντάχθηκε μια νέα διατύπωση (Άρθρο 116
παρ. 2) που ορίζει ότι: «Δεν αποτελεί διάκριση λόγω φύλου η λήψη θετικών μέτρων για την
προώθηση της ισότητας μεταξύ αντρών και γυναικών. Το κράτος μεριμνά για την άρση των
ανισοτήτων που υφίστανται στην πράξη, ιδίως σε βάρος των γυναικών». Η διατύπωση
αυτή προέκυψε ως αποτέλεσμα των συντονισμένων ενεργειών των γυναικείων
οργανώσεων και αποτελεί σημαντική νομική βάση για την ενίσχυση των κρατικών
πολιτικών ισότητας, με την έννοια ότι ενθαρρύνει τις θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών
σε όλους τους τομείς. Μετά το 2000, διευρύνθηκαν σημαντικά οι νομικές ρυθμίσεις των
ζητημάτων που αφορούσαν την εναρμόνιση εργασίας και οικογένειας, αφενός λόγω των
κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη γονική άδεια και τη μερική απασχόληση και
αφετέρου μέσω των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας που ακολούθησαν τις ευρωπαϊκές
και διεθνείς πρακτικές. Επιπρόσθετα, η ανάπτυξη του νομικού πλαισίου συνοδεύτηκε
από τη δημιουργία θεσμικών οργάνων για την ισότητα των φύλων. Ως τέτοια όργανα
θεωρούνται το Συμβούλιο Ισότητας των δυο Φύλων, που ιδρύθηκε το 1982, και η Γενική
Γραμματεία Ισότητας (Γ.Γ.Ι), ως αρμόδια δημόσια υπηρεσία για την προώθηση της
τυπικής και ουσιαστικής ισότητας αντρών και γυναικών σε όλους τους τομείς. Επιπλέον,
το 1989 ιδρύθηκε στην Αθήνα και σε άλλες μεγάλες πόλεις το Κέντρο Ερευνών για
Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ). Τέλος, σε νομαρχιακό επίπεδο, δημιουργήθηκαν Νομαρχιακές
Επιτροπές Ισότητας με εκπροσώπους κρατικών, τοπικών φορέων και γυναικείων
οργανώσεων. Σε επίπεδο Περιφέρειας, το 2000 θεσμοθετήθηκαν 13 Περιφερειακές
Επιτροπές Ισότητας για την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών. Η υποχρέωση αυτών των
θεσμικών οργάνων αφορά την εξάλειψη των διακρίσεων, την προώθηση της ισότητας σε
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όλους τους τομείς, τις ουσιαστικές δράσεις στους τομείς της παιδείας, της απασχόλησης,
των εργασιακών σχέσεων και κυρίως την εκπλήρωση των διεθνών δεσμεύσεων και
υποχρεώσεων της Ελλάδας ως κράτους-μέλους της Ε.Ε και του Ο.Η.Ε.
Στην Ελλάδα, η ανάπτυξη ενεργών πολιτικών για την προώθηση της ισότητας στην
αγορά εργασίας (β) υποστηρίχθηκαν από σχετικές δράσεις της Κοινοτικής
Πρωτοβουλίας NOW (1989-1993). Στη συνέχεια, στα ελληνικά Εθνικά Σχέδια Δράσης
για την Απασχόληση (ΕΣΔΑ) εντάχθηκαν πολιτικές για την ισότητα στην απασχόληση,
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την
Απασχόληση (ΕΣΑ), της οποίας ένας από τους τέσσερις άξονες αφορούσε τις ίσες
ευκαιρίες ανδρών και γυναικών. Οι δράσεις των ΕΣΔΑ για την ισότητα σχεδιάσθηκαν
σύμφωνα με την αρχή της «διπλής στρατηγικής», η οποία περιλαμβάνει αφενός την
ένταξη της διάστασης του φύλου στο σύνολο των μέτρων όλων των δράσεων του ΕΣΔΑ
και αφετέρου την ανάπτυξη εξειδικευμένων δράσεων υπέρ των γυναικών. Στο πλαίσιο
των δεσμεύσεων, η Ελλάδα ανέπτυξε «συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση της
πρόσβασης και της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας
συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, της πρόσβασης σε νέες
ευκαιρίες απασχόλησης και της δυνατότητάς τους να συστήνουν νέες επιχειρήσεις αλλά
και της μείωσης των οριζόντιων και κάθετων διακρίσεων με βάση το φύλο στην αγορά
εργασίας». Η χρηματοδότηση της πλειοψηφίας των θετικών δράσεων υπέρ των γυναικών
εξασφαλίστηκε από το Γ΄ Κ.Π.Σ., με δυο μεγάλα Επιχειρησιακά Προγράμματα (Ε.Π). Το
πρώτο υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με τίτλο:
«Απασχόληση και επαγγελματική κατάρτιση» και το δεύτερο από το Υπουργείο
Παιδείας με τίτλο: «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (ΕΠΕΑΕΚ)».
Ο τέταρτος άξονας του ΕΠΕΑΕΚ II (γ), σε γενικό πλαίσιο αφορούσε τις ίσες
ευκαιρίες για άνδρες και γυναίκες στον τομέα της απασχόλησης. Ειδικότερα, τα μέτρα
για το «συνδυασμό οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» (μέτρο 4.1) και για την
«ενθάρρυνση της κατάργησης του επαγγελματικού διαχωρισμού» (μέτρο 4.2) είχαν ως
στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας. Η ανάπτυξη
εξειδικευμένων δράσεων υπέρ της ισότητας των φύλων στη δευτεροβάθμια και
τριτοβάθμια εκπαίδευση και η απορρόφηση συγκεκριμένων κονδυλίων, δημιούργησε την
ανάγκη του άξονα αυτού. Πιο συγκεκριμένα, ο άξονας αποτελείτο από δύο μέτρα:
 τα Προγράμματα υποστήριξης της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης των γυναικών (μέτρο 4.1) και
 τα Προγράμματα υποστήριξης των γυναικών στις προπτυχιακές και
μεταπτυχιακές σπουδές, τα οποία αφορούν προγράμματα σπουδών και
ερευνητικά προγράμματα για τις γυναίκες (μέτρο 4.2).
Στο πρώτο μέτρο που αφορούσε τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είχαν ενταχθεί 10 έργα,
τα οποία υλοποιήθηκαν από αντίστοιχους φορείς. Αναλυτικότερα, τα έργα αφορούσαν:
 την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και παρεμβατικά προγράμματα στην
εκπαίδευση για την προώθηση της ισότητας των φύλων,
 την προώθηση για την ισότητα των φύλων κατά τη μετάβαση από την εκπαίδευση
στην αγορά εργασίας. Δράσεις συμβουλευτικής και επαγγελματικού
προσανατολισμού με την οπτική του φύλου,
 την παραγωγή βοηθητικού εκπαιδευτικού υλικού για την εισαγωγή θεμάτων
σχετικά με τα φύλα στην εκπαιδευτική διαδικασία,
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την εφαρμογή προγραμμάτων που προωθούν την ισότητα στην κοινωνία
«Καλλιπάτειρα» και
 τη σειρά 6 έργων με γενικό τίτλο «θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών».
Το δεύτερο μέτρο του ΕΠΕΑΕΚ II αφορούσε την τριτοβάθμια εκπαίδευση και
περιελάμβανε 43 έργα, τα οποία υλοποιούνταν από Πανεπιστήμια και ΤΕΙ. Τα έργα
κατατάσσονταν σε 4 μεγάλες κατηγορίες:
 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε θέματα φύλου και ισότητας,
 προγράμματα προπτυχιακών σπουδών για θέματα φύλου και ισότητας,
 υποτροφίες έρευνας σε θέματα φύλου και ισότητας με προτεραιότητα στη βασική
έρευνα και
 ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ σε θέματα φύλου
και ισότητας.
Συμπερασματικά, μπορεί να ειπωθεί ότι οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα για
την ισότητα των φύλων στην αγορά εργασίας είχαν ευρωπαϊκή αφετηρία και συνδέθηκαν
στενά με τις χρηματοδοτήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Το γεγονός αυτό
έχει δύο όψεις, μία θετική και μία αρνητική. Η θετική πλευρά έχει να κάνει με την
αντίληψη της Ε.Ε. για την προώθηση της ισότητας των φύλων, κατά την οποία
παρακάμφθηκαν αντιρρήσεις των εμπλεκόμενων φορέων σε όλα τα επίπεδα. Η αρνητική
πλευρά έχει σχέση με την απότομη διακοπή των προγραμμάτων αυτών από το Γ΄ Κ.Π.Σ.
και τη λήξη της χρηματοδότησης. Δεδομένου ότι τα προγράμματα και οι δράσεις δεν
ήταν αποτέλεσμα μιας ενδογενούς ανάγκης του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος,
αλλά ενός εξωγενούς παράγοντα (της ευρωπαϊκής πολιτικής), είναι πολύ πιθανό να
εκλείψουν μόλις σταματήσουν οι ευρωπαϊκές πιέσεις. Για την περίπτωση της Ελλάδας, η
απάντηση θα δοθεί αρκετά μετά την υλοποίηση των πολιτικών της ευρωπαϊκής
έμπνευσης και όταν θα μπορούν να αποτιμηθούν οι μακροπρόθεσμες επιδράσεις των
νεωτεριστικών στόχων των κοινοτικών χρηματοδοτήσεων και όχι μόνο οι
βραχυπρόθεσμες προθέσεις απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων.
Συμπεράσματα & Επίλογος
Η παραδοχή από το άτομο ότι τελικά είναι λανθασμένες οι αντιλήψεις που είχε για καιρό
σχηματίσει, είναι μια αρχή για την αποκατάσταση της επικοινωνίας και την απαλλαγή
από διαιωνιζόμενες προκαταλήψεις. Αυτό στην πράξη αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολο,
δεδομένου ότι οι άνθρωποι πολλές φορές διατηρούν τα στερεότυπα, ακόμη και όταν
έρθουν αντιμέτωποι με αποδείξεις που τα ανατρέπουν. Αν λοιπόν κάποιος συναντήσει
μέλος μιας ομάδας για την οποία τρέφει στερεοτυπικές αντιλήψεις και διαπιστώσει ότι
τελικά δεν ισχύει τίποτα από όλα όσα νόμιζε ότι ήξερε για τα χαρακτηριστικά αυτού του
ατόμου, άρα και της ομάδας στην οποία ανήκει, είναι πιθανό να θεωρήσει ότι πρόκειται
για εξαίρεση και να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το στερεότυπό του. Ωστόσο, οι άνθρωποι
μπορούν να μάθουν να απομακρύνονται από τα στερεότυπα και να σχηματίζουν μία πιο
ρεαλιστική εντύπωση για τους άλλους, αξιολογώντας την ορθότητα των προσωπικών
τους αντιλήψεων. Ορισμένες οδηγίες για να επιτευχθεί αυτή η θετική αλλαγή είναι οι
παρακάτω (Καραγιαννίδης, 2013):
 Αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών για το άτομο: Ο καλύτερος τρόπος για
τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με έναν άνθρωπο είναι η προσωπική
επικοινωνία μαζί του. Μόνο μέσω της συζήτησης με τους άλλους ανθρώπους
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μπορούμε πραγματικά να τους μάθουμε, έτσι ώστε να μην λειτουργούμε βάσει
των στερεοτύπων μας.
 Αμφισβήτηση της ακρίβειας της εντύπωσης που έχουμε σχηματίσει για το άτομο:
Πολλοί άνθρωποι επιμένουν σε μια αρνητική εντύπωση χωρίς να βασίζονται σε
ακριβή στοιχεία, αλλά λόγω προκαταλήψεων έχουν κάποια γενική εντύπωση και
σύμφωνα με αυτήν συμπεριφέρονται. Είναι σημαντικό, κάθε άνθρωπος που
σκέφτεται έτσι να προσπαθεί να δεχθεί ότι μπορεί να κάνει και λάθος, οπότε και
θα είναι «ανοιχτός» ώστε να γνωρίσει πραγματικά κάποιον άλλον.
 Αποδοχή της πραγματικότητας: Oι εντυπώσεις που σχηματίζουμε για τους
ανθρώπους, θα πρέπει με τον καιρό να αλλάζουν, δεδομένου ότι η
πραγματικότητα, όπως άλλωστε και οι παράγοντες που την προσδιορίζουν,
αλλάζουν με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Η αποδοχή της πραγματικότητας αποτελεί το
προαπαιτούμενο της προσαρμογής σε αυτήν.
Τα στερεότυπα φύλου και οι συμπεριφορές που τα διαμορφώνουν επιδρούν αναμφίβολα,
σε συνδυασμό και με άλλους παράγοντες, στη λήψη απόφασης για επιλογή
επαγγέλματος. Η απόφαση αυτή επηρεάζεται όχι τόσο από τη βιολογική διάσταση του
φύλου όσο κυρίως από την κοινωνική του διάσταση. Πολλοί εξωγενείς παράγοντες
συμβάλλουν στη διατήρηση του φαινομένου των στερεοτύπων φύλου στις σύγχρονες
κοινωνίες. Την τελευταία εξηκονταετία πραγματοποιήθηκαν πολλές θεωρητικές
προσεγγίσεις, οι οποίες συσχέτισαν την έννοια του κοινωνικού φύλου τόσο με την
επαγγελματική επιλογή-ανάπτυξη όσο και με την επαγγελματική αξιολόγηση. Είναι
γεγονός ότι παρά τις δράσεις-πολιτικές που έχουν συμφωνηθεί και εφαρμόζονται σε
επίπεδο Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αντιμετώπιση των στερεοτυπικών
αντιλήψεων αποτελεί κυρίως ζήτημα ατομικό. Τέλος, η αρμονική συνύπαρξη των δύο
φύλων προϋποθέτει την ανάπτυξη της αυτογνωσίας και της κριτικής ικανότητας του
ανθρώπου. Αυτό επιτυγχάνεται μόνο μέσω της ευαισθητοποίησης των Συμβούλων
Σταδιοδρομίας, οι οποίοι/ες καλούνται να προάγουν την κριτική αυτογνωσίακοινωνιογνωσία του ατόμου, μέσα από προγράμματα/δράσεις που αφορούν την τοπική
κοινωνία, αντιμετωπίζοντας έτσι τις στερεοτυπικές αντιλήψεις των έμφυλων διακρίσεων
στην αγορά εργασίας και στην επιλογή σταδιοδρομίας.
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Μαρία Φοράκη*
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Στο πλαίσιο της παρούσας εισήγησης πραγματοποιείται η παρουσίαση ενός
εκπαιδευτικού προγράμματος για τη Διατήρηση των Φυσικών Πόρων, στηριζόμενου σε
τμήμα εκθεσιακής συλλογής Μουσείου, στη Θεματική Ενότητα Αειφορία και
Περιβάλλον. Το πρόγραμμα αυτό στηρίζεται στις βασικές αρχές της βιωματικής
μάθησης, του κονστρουκτιβισμού και της περιβαλλοντικής μάθησης. Συγκεκριμένα,
επιδιώκεται η ανάπτυξη της ικανότητας κριτικής σκέψης του μαθητή, δεξιοτήτων
διαλόγου και ενσυναίσθησης, μέσα από εφαρμογές στη Λαογραφία με αξιοποίηση υλικού
αντλημένου από το πεδίο του Λαϊκού Πολιτισμού (μύθοι, παραμύθια, παραδόσεις).
Λέξεις-κλειδιά: Μουσείο, λαϊκός πολιτισμός, περιβαλλοντική μάθηση.
MUSEUM EDUCATIONAL PROGRAMME ON THE PRESERVATION OF
NATURAL RESOURCES
As part of this proposal, a presentation is to be given of an education programme on the
preservation of natural resources. The presentation rests upon part of the exhibition, on
the Section Sustainability and the Environment. The programme rests on the basic
principles of experiential learning, of constructivism and on environmental education. In
particular, its aim is to develop the ability for critical thought in the student, dialogue
skills and empathy, by means of applications in folklore through the use of material drawn
from folk culture (stories, fairytales, traditions).
Key words: museum, folk culture, environmental education.
Στοιχεία Εκπαιδευτικού Προγράμματος





Τίτλος Προγράμματος: «Οι Φωνές του Δάσους».
Γνωστικό αντικείμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος: Γεωλογία και
Διαχείριση Φυσικών Πόρων (Α΄ Λυκείου).
Εκτιμώμενη διάρκεια προγράμματος: 60΄-70΄.
Θεωρητικές
προσεγγίσεις:
Αξιοποίηση
τεχνικών
βιωματικής
και
κονστρουκτιβιστικής μάθησης.

Σκοποί μαθήματος
Σύμφωνα με τις οδηγίες διδασκαλίες του μαθήματος, όπως αυτές προκύπτουν από το
Υπουργείο
Παιδείας,
Έρευνας
&
Θρησκευμάτων
(https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2017/213143_%CE%9F%CE%94%CE%9
7%CE%93%CE%99%CE%95%CE%A3_%CE%91_%CE%93%CE%95%CE%9B_%C
* Η Μ.Φ. είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΕΚΠΑ. Επικοινωνία: Ούλωφ Πάλμε 2-4, Ιλίσια, 6948215096,
m.4aki@yahoo.gr
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E%93%CE%95%CE%A9%CE%9B_%CE%94%CE%A6_%CE%9C%CE%9F%CE%A
5%CE%A3_%CE%9A%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%99%CE%A4_%CE%95%C
E%9A%CE%9A%CE%9B_2017_18_203265_signed.pdf), το παρόν εκπαιδευτικό
πρόγραμμα εστιάζει:
 στην ανάπτυξη αξιών, θετικών στάσεων και συμπεριφορών απέναντι στο
περιβάλλον,
 σε διεπιστημονικές/διαθεματικές προσεγγίσεις του αντικειμένου του μαθήματος,
 στην εμπλαισιωμένη μάθηση μέσω της χρήσης κειμένων,
 στη σύνδεση της καθημερινής εμπειρίας των μαθητών/τριών με τις εκάστοτε
παραγόμενες επιστημονικές ιδέες που θα προκύπτουν από αντίστοιχες πρακτικές
εφαρμογές.
Σκοποί Προγράμματος
Επιδιώκεται:
 η μάθηση που αυξάνεται σταδιακά μέσα από την επαφή των μαθητών/τριων με το
περιβάλλον ή τις ιδέες για το περιβάλλον (περιβαλλοντική μάθηση),
 η ανάπτυξη αξιών και συναισθημάτων που σχετίζονται με τη φύση, όπως αυτά
προκύπτουν μέσα από το «μοίρασμα» της ευχαρίστησης κα της πληρότητας της
επαφής με τη φύση,
 η «κατανόηση» της φύσης, μέσα από συστηματική ενασχόληση με τις διαδικασίες
αυτής,
 η κατανόηση της σημασίας για διατήρηση της φύσης,
 ενεργοποίηση/δράση για διατήρηση, μέσα από την ενθάρρυνση για αλλαγή της
ατομικής συμπεριφοράς,
 η κοινωνική αλλαγή και ανάπτυξη δεξιοτήτων στο πλαίσιο της αγωγής του
δημοκρατικού πολίτη.
Μοντέλο Tαξινόμησης Στόχων, Δραστηριοτήτων, Αποτελεσμάτων
Μοντέλο
Μάθησης
μέσω
Σχεδιασμού,
των
(http://neamathisi.com/learning-by-design/pedagogy).

Kalaintzis

&

Cope

Στόχοι προγράμματος






Η κατανόηση της σημασίας της προστασίας των φυσικών πόρων (δασικών και
άγριας ζωής) για τις ελληνικές κοινωνίες των ανθρώπων κατά βάση της
προβιομηχανικής εποχής και των (ελληνικών) κοινωνιών της υπαίθρου από τους
μαθητές/τριες και η ευαισθητοποίηση τους στο ζήτημα αυτό μέσα από την επαφή
με τις λαϊκές αφηγήσεις (μύθος, παραμύθι, παράδοση).
Ο λαϊκός αφηγηματικός λόγος ως μέσο έκφρασης και επικοινωνίας μεταξύ των
ανθρώπων.
Εννοιολόγηση εννοιών από το πεδίο της Οικολογίας και της Λαογραφίας (φυσικοί
πόροι, διαχείριση φυσικών πόρων, διατήρηση φυσικών πόρων, μύθος, παραμύθι,
παράδοση κ.ά.).
Κατανόηση και ερμηνεία συμβόλων λαϊκών αφηγήσεων στο πλαίσιο που
αναπτύχθηκαν (κατανόησης παραγόμενου νοήματος).
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Έκφραση σημασίας διατήρησης φυσικών πόρων από τους μαθητές/τριες.
Το ζήτημα της διατήρησης των φυσικών πόρων (δασικών και άγριας ζωής) στις
μέρες μας.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, «Οι φωνές του δάσους»
Πριν την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος πραγματοποιείται ξενάγηση στον
εκθεσιακό χώρο του Μουσείου. Κατά την είσοδο, λοιπόν, πραγματοποιείται η προβολή
βίντεο που περιλαμβάνει εικόνες από το φυσικό και τον ανθρώπινο κόσμο. Μέσα από
συζήτηση που πραγματοποιείται με την ολοκλήρωση της προβολής και μέσα από
διευκολυντικές ερωτήσεις του εκπαιδευτή/τριας, οι μαθητές εστιάζουν τη συζήτηση
γύρω από το ζήτημα της ανάδειξης της έννοιας φυσικός πόρος. Στη συνέχεια γίνεται
πέρασμα από έκθεση, όπου παρουσιάζονται διάφοροι φυσικοί και ενεργειακοί πόροι
καθώς και η λειτουργίας τους. Σε αυτό το σημείο γίνεται μία σύντομη αναφορά στη
διάκριση - σε επίπεδο οργάνωσης συστημάτων της βιοποικιλότητας - των φυσικών
πόρων σε υδατικούς και χερσαίου διάκρισης πόρους και εστίαση στους χερσαίους
δασικούς πόρους και στους πόρους άγριας ζωής. Στο χώρο αυτόν της έκθεσης
υλοποιείται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα χρόνος 15΄ .
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα/Δραστηριότητες:
Δραστηριότητα 1: «Πες μια ιστορία» [5΄]
Οι μαθητές τοποθετούνται σε ημικυκλική μορφή. Επιλέγονται τρεις μαθητές/τριες που θα
βοηθήσουν στην υλοποίηση της δραστηριότητας και ο οποίοι μπαίνουν στη μέση του
ημικύκλιου. Οι υπόλοιποι μαθητές/τριες συμμετέχουν μέσα από το σχολιασμό της
δραστηριότητας που θα ακολουθήσει.
Οδηγία: «Προχωράτε στο πεζοδρόμιο τη στιγμή που ένα αυτοκίνητο που διασχίζει
το δρόμο περνάει πολύ κοντά σας με μεγάλη ταχύτητα. Την τελευταία στιγμή και χωρίς
να έχετε αντιληφθεί το αυτοκίνητο που κατευθύνεται προς το μέρος σας, νιώθετε ένα
«ανεξήγητο» συναίσθημα και την τελευταία στιγμή, χωρίς να το καταλάβετε, έχετε
τραβηχτεί στην άλλη άκρη του πεζοδρομίου, αποφεύγοντας ένα παρ’ ολίγον ατύχημα.
Αμέσως μετά τυχαίνει να περνάει ένας φίλος ή φίλη σας. (Προς τον πρώτο μαθητή)
«Αφηγήσου του/της σύντομα τι σου συνέβη μόλις, κάνοντας παράλληλα αναφορά στις
σκέψεις και τα συναισθήματά σου. Υποστήριξε το λόγο σου και με το σώμα σου.» Αφού
το παρουσιάσει, ο δεύτερος μαθητής ακολουθεί την ίδια οδηγία, προσθέτοντας στην
αφήγησή του τις λέξεις-φράσεις «πήγαινα να αγοράσω ένα περιοδικό», «δράκος» (αντί
για το αυτοκίνητο), «μία αρκούδα με σώζει». Και στον τρίτο μαθητή οι λέξεις-φράσεις
«ένα γιγάντιο φίδι» (αντί για το αυτοκίνητο), «ο Δίας σκοτώνει το φίδι με ένα κεραυνό».
Μέσα από σχολιασμό που ακολουθεί, οι μαθητές/τριες αναμένεται να κατανοήσουν
ότι λόγος (λεκτικοί και μη λεκτικοί τρόποι) αποτελεί ένα μέσο έκφρασης και επικοινωνίας.
Επίσης, την αξιοποίηση της φαντασίας για την εξήγηση ακατανόητων και δύσκολα
συναισθηματικά διαχειρίσιμων καταστάσεων.
Δραστηριότητα 2: «Μια εικόνα...χίλια σύμβολα» [5΄]
Προβάλλονται δύο κάρτες-εικόνες. Οι μαθητές καλούνται να εξηγήσουν τι βλέπουν,
αιτιολογώντας τις απαντήσεις τους. Σκοπός της δραστηριότητας είναι οι μαθητές να
αντιληφθούν ότι οι άνθρωποι μπορούν να εκφράζουν ρητά τις απόψεις, τις θέσεις τους
κ.λπ. ή μπορούν και να χρησιμοποιούν συμβολισμούς-αναπαραστάσεις για να
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εκφραστούν. Μετά το σύντομο σχολιασμό των εικόνων, ζητείται από τους μαθητές/τριες
να κάνουν μία αναδρομή στην προηγούμενη δραστηριότητα και να εξηγήσουν με βάση
την αφήγηση του πρώτου μαθητή, ποιοι ήταν οι συμβολισμοί που χρησιμοποιήθηκαν από
τους άλλους δύο μαθητές/τριες για να διηγηθούν την ίδια εμπειρία (αναφορά και σε
κινήσεις σώματος, εκφράσεις προσώπου κ.λπ.).

Δραστηριότητα 3: «Αφηγήσεις με νόημα» [5΄]
Ζητείται από τους μαθητές να επιλέξουν όποια από τις τρεις παραπάνω αφηγήσεις των
συμμαθητών τους επιθυμούν και να εξηγήσουν γιατί επέλεξαν αυτή και σε ποιο σημείο
της αφήγησης θα εστίαζαν περισσότερο. Στόχος εδώ είναι να κατανοήσουν οι μαθητές
ότι ο αφηγητής μπορεί να χρησιμοποιήσει μέσα (λεκτικά ή μη) για να εκφράσει και να
«επικοινωνήσει» μια αλήθεια/πραγματικότητα που για τον ίδιο έχει νόημα μέσα στο
συγκεκριμένο πλαίσιο.
Δραστηριότητα 4: «Θεωρία και πράξη» [20΄]
Μοιράζονται στους μαθητές φυλλάδια με κείμενα προς επεξεργασία. Οι μαθητές
ανοίγουν τα φυλλάδια στις πρώτες σελίδες όπου υπάρχουν οι παρακάτω ομάδες κειμένων
(κείμενα λαϊκών αφηγήσεων - αντλημένα από παραμύθια/μύθους/παράδοση και
θεωρητικά κείμενα). Σε κάθε ομάδα κειμένων υπάρχουν ερωτήματα στα οποία καλούνται
οι μαθητές να απαντήσουν, αντλώντας πληροφορίες από αυτά, τις γνώσεις και τις
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εμπειρίες τους. Το φυλλάδιο περιλαμβάνει 4 ομάδες κειμένων προς επεξεργασία,
συνοδευόμενα ερωτήματα, στα οποία στηρίζεται η επεξεργασία. Στο ίδιο φυλλάδιο
περιλαμβάνονται επίσης και τρεις δραστηριότητες με συμπλήρωση κενών για
αξιολόγηση της διαδικασίας της επεξεργασίας των κειμένων.
Φυλλάδιο:
1. Η χρυσή κόρη.
Μια φορά ήταν μία πτωχή κόρη και έτρεχε ‘δω και ΄κει· πήγε μία φορά σ’ ένα
γρασίδι όπου ήτανε πολλές μαντηλίδες, όπου έκοψε και τις πέρασε σε κλωστή και
ντύθηκε από πάνω έως κάτω. Μια φορά όπου ήρθε το παπόρι με το βασιλόπουλο
και μ’ άλλους ανθρώπους και βλέπουνε και άστραφτε ο κόσμος, γιατί οι μαντηλίδες
που εντύθηκε η κόρη έγιναν διαμάντια. Και αμέσως το βασιλόπουλο την πήρε και
την έβαλε στου παπόρι του και πήγε στην πατρίδα του και την πήρε γυναίκα. […]
*Crysanthemum coronarium (χρυσάνθεμο το στεφανωτικό): το πολύ κοινό
λουλουδάκι της ελληνικής υπαίθρου γνωστό με το όνομα μαργαρίτα. Την
πληροφορία μου παραχώρησε η μητέρα μου, γεωπόνος Ήβη Κουγέα
(Κουγέας, 2009, 83, 84).
“Οι απόψεις του Luethi για το ρόλο της ομορφιάς […] στο παραμύθι παρουσιάζουν
ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η […] Μέσα από παρομοιώσεις και μεταφορές με τον
φυσικό κόσμο προσδιορίζεται η ομορφιά ενός προσώπου […]. Ο Luethi μιλά για
ομορφιά που προκαλεί έντονη ανταστάτωση και κατάπληξη, σοκ.“
(Χατζητάκη-Καψωμένου, 2002, 138).
Τι συμβολίζει το χρυσό χρώμα στο παραμύθι; Με τι ταυτίζεται στο παραμύθι «Η χρυσή
κόρη»; Τί προσφέρει η φύση (φυτικός κόσμος) στον άνθρωπο;
2. Τα τρία ευγνώμονα ζώα.
Μια φορά κι ένα καιρό ήταν μία φτωχή γυναίκα, που είχε ένα γιο, αλλά δεν της
έφτανε το ψωμί για να χορτάσουν η ίδια και το παιδί της. Γι’ αυτό το παλικάρι πήγε
μια μέρα στο δάσος, μάζεψε φρύγανα, τα πούλησε στην πόλη κι έβγαλε δύο δεκάρες.
Ξεκίνησε τότε για το σπίτι του κι ήθελε να δώσει λεφτά στη μητέρα του για να
αγοράσει αυτή ψωμί. Στο δρόμο, όμως, βρήκε κάτι παιδιά που ετοιμαζόντουσαν να
σκοτώσουν ένα φίδι. Λυπήθηκε το φίδι κι είπε στα παιδιά: «Αν τα’ αφήσετε να
ζήσει, θα σας δώσω μια δεκάρα». Τα παιδιά συμφώνησαν, πήραν τη δεκάρα κι
άφησαν το φίδι να φύγει. […]
(Von Hahn, 1991, 63).
Η Παιωνία.
Στην Πέμπτη ραψωδία της Ιλιάδας ο Όμηρος μας ιστορεί τούτον εδώ το μύθο:
Κάποτε ο Ηρακλής, που βρισκόταν στην Πύλο, λάβωσε τον Πλούτωνα, το γιατρό
του Ολύμπου. Τότε ο Παιών έφτιαξε φάρμακο από τη ρίζα του φυτού του και
πασπάλισε τα τραύματα, διώχνοντας έτσι, με το φυσικό αυτό «οδυνήφατο» - το
φάρμακο δηλαδή που νικάει τις οδύνες - τους φρικτούς πόνους.
Εκείνο το φυτό με τα υπέροχα λουλούδια, που οι αρχαίοι γνώριζαν τις θεραπευτικές
του ιδιότητες ίσως και πριν από τον Όμηρο, ονομάστηκε παιωνία.
(Σπυροπούλου, 1999, 97).
Πώς παρουσιάζεται η έννοια της οικολογικής ισορροπίας στην παραπάνω λαϊκή
αφήγηση;
3. Είχα μηλιά στην πόρτα μου.
Είχα μηλιά στην πόρτα μου και δέντρο στην αυλή μου
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και τέντα κατακόκκινη το σπίτι σκεπασμένο
και κυπαρίσσι ολόχρυσο και ήμουν ακουμπισμένη
είχα και ασημοκάντηλο στο σπίτι κρεμασμένο.
Τώρα η μηλιά μαράθηκε, το δέντρο ξεριζώθη
και η τέντα η κατακόκκινη και κείνη μαύρη εγίνη,
το κυπαρίσσι το χρυσό έπεσε κι ετσακίσθη,
το ασημοκάντηλο έσβησε, το σπίτι δε φωτάει.
(Πολίτης, 1958, Εκλογαί από τα τραγούδια του Ελληνικού λαού, Αθήνα, αρ. 187
στο Μαρκαντώνη-Μηλίγκου, 2006, 536).
Πώς παρουσιάζεται η έννοια της οικολογικής ισορροπίας στην παραπάνω λαϊκή
αφήγηση;
4. «Τα δένδρα, συστάδες δένδρων […], δάση ποικίλων ειδών και υψομέτρων, όπως
της οξυάς, της βελανιδιάς, μεμονωμένα δένδρα ιδιάζοντα για το είδος, το μέγεθος
και την ηλικία τους κ.λπ., […], είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της
σηματοδοτήσεως ενός τόπου με τοπωνύμια. Οριοθετούν και προσανατολίζουν τον
χώρο, ο οποίος αποκτά υπόσταση και συγχρόνως ζωντανή επικοινωνιακή σχέση με
την κοινότητα, γεγονός το οποίο αναβιώνει μνήμες, εικόνες, διαδικασίες, στάσεις
και εκφράσεις ζωής κατά τον τοπωνυμικό προσδιορισμό μιας περιοχής.
[…] Τα τοπωνύμια είναι η αποτύπωση των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στον
χώρο, ο οποίος διαμορφώνεται με ποικίλους βιοτόπους καθημερινής κοινωνικής
ζωής […], όπου αποτυπώνεται σε τελευταία ανάλυση η διαλεκτική της φύσεως και
της κοινωνίας.»
(Μαρκαντώνη-Μηλίγκου, 2006, 331, 332).
“Ο Β. Νιτσιάκος νοηματοδοτεί, επίσης, το δέντρο ως αποτύπωμα της συλλογικής
ταύτισης τοπικών ομάδων με το χώρο. Το δέντρο εδώ, και μάλιστα η ρίζα του,
μετατρέπεται συμβολικά σε «ρίζωμα» και ταυτίζεται με τη διεκδίκηση μιας
ιδιαίτερης τοπικής ταυτότητας ή ιθαγένειας, μετατρέποντας τελικά το σύμβολο του
τόπου σε σύμβολο ταυτότητας. […]”
(Στάρα, 2018, 326).
Πώς συνδέεται το δέντρο, ως συστατικό στοιχείο του δάσους, με τον προσδιορισμό της
συλλογικής ταυτότητας, σύμφωνα με τα παραπάνω;
Δραστηριότητα 5: Διαχείριση Φυσικών Πόρων [5΄]
Το δένδρον.
Κυριακή κόπτω ένα δένδρο, τη Δευτέρα το φυτεύω και την Τρίτη το σκαλίζω, την Τετάρτη
το ποτίζω και την Πέμπτη κάμνει φύλλα, την Παρασκευή τα μήλα, και το Σάββατο τα
μαζεύω, της αγάπης μου τα στέλλω.
(Κουγέας, 2009, 143).
“Τα δάση είναι οι μεγαλύτεροι δυνητικά ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι. Όμως
εξακολουθούμε να είμαστε αβέβαιοι για το μέλλον. Η καταστροφή των δασών προς χάριν
της καλλιέργειας, των αυτοκινητόδρομων, των κατοικιών και γι’ άλλες βιομηχανικές
χρήσεις αποτελεί μεγάλη απειλή για τη δασική βιομηχανία. Η προσεκτική διαχείριση είναι ο
βασικός παράγοντας για το μέλλον της δασοπονίας.
(Camp & Daugherty, 1998, 26).
Ποια η σημασία της διαχείρισης των δασικών πόρων, σύμφωνα με τα παραπάνω;
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Δραστηριότητες φυλλαδίου 5΄ :
 Είδη λαϊκού αφηγηματικού λόγου:
1.
2.
3.
 «Οι ............................... είναι αντικείμενα, υλικά, δημιουργήματα ή μορφή ενέργειας,
που βρίσκονται στη φύση και που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον άνθρωπο.»
 Σημαντικοί λόγοι διατήρησης των δασικών πόρων και των πόρων άγριας ζωής για
τον άνθρωπο (όπως προέκυψε από τα παραπάνω):
1.
2.
3.
4.
(Τέλος φυλλαδίου).
Δραστηριότητα 6: «Σχέση φύση-κοινωνία - ζήτημα διατήρησης φυσικών πόρων
σήμερα»
Οι μαθητές/τριες καλούνται να συζητήσουν το ζήτημα της διατήρησης των φυσικών
πόρων στις μέρες μας αναφορικά με τη σχέση φύση- κοινωνία, αξιοποιώντας τις γνώσεις
και τις εμπειρίες τους, καθώς και στοιχεία από το παρακάτω απόσπασμα:
«Η έννοια περιβάλλον ξεπερνά εδώ προγενέστερες διχοτομίες μεταξύ φύσης/κοινωνίας και
θεωρείται ως μία αδιάσπαστη ενότητα βασιζόμενη κυρίως σε εμπειρικά παραδείγματα μη
δυτικών κοινωνιών. Ως αποτέλεσμα, μιλάμε πλέον για μια «κοινωνία της φύσης», όπου
φυτά, ζώα, αλλά και οντότητες συχνά μη φυσικές, αποτελούν μέλη της κοσμικής
κοινότητας, όπου τις σχέσεις των ανθρώπων με μη ανθρώπινα έμψυχα όντα, κυρίως
συγκεκριμένα ζώα και φυτά, αλλά και με τον κόσμο των πνευμάτων, ορίζουν αυστηροί
κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς.»
(Στάρα, 2018, 327).
Δραστηριότητα 7: «Το σώμα αφηγείται» [7΄]
Ο εκπαιδευτής/τρια ζητάει από τους μαθητές/τριες, κατά μόνας ή σε ομάδες, να
επιλέξουν μία εικόνα ή περισσότερες από τις λαϊκές αφηγήσεις που προηγήθηκαν και να
τις αναπαραστήσουν μέσα από τις τεχνικές της παντομίμας ή της μιμικής ή με τη χρήση
της «παγωμένης εικόνας». Αφού παρουσιάσουν, χρειάζεται να εξηγούν και γιατί
επέλεξαν αυτή/-ές. Στη διεξαγωγή της δραστηριότητας προϋποτίθεται ότι έχει
κινητοποιηθεί η σκέψη και το συναίσθημα των μαθητών/τριων αναφορικά με τα
παραπάνω, τα οποία καλούνται τώρα να εκφράσουν με μη λεκτικούς τρόπους.
Δραστηριότητα 8: «Οι φωνές του δάσους και των ανθρώπων» [5΄]
Σε αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές/τριες καλούνται να μιμηθούν τις φωνές του
δάσους. Επιλέγοντας ένα ρόλο (δέντρο, φυτό, ζώο κ.λπ.) περπατούν στο χώρο και
μιμούνται τη φωνή του ρόλου που επέλεξαν. Όπως και στην περίπτωση των λαϊκών
αφηγήσεων, το αδύνατο γίνεται δυνατό με αποτέλεσμα ακόμα και τα μη ανθρώπινα όντα
να αποκτούν ανθρώπινη φωνή. Και αφού, φύση και κοινωνία αποτελούν μία αδιάσπαστη
ενότητα, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να «πάρουν» και ρόλο ανθρώπου. Με τη
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δραστηριότητα αυτή οι μαθητές/τριες, επιστρατεύουν βιωμένες εμπειρίες αλλά και
γνώσεις, προκειμένου να εκφράσουν και να εκφραστούν.
Αξιολόγηση/Αποτελέσματα
Η φύση του προγράμματος παραπέμπει σε μία διαρκή διαμορφωτικά αξιολόγηση, κατά
τη διάρκεια τη εξέλιξης της μαθησιακής και διδακτικής διαδικασίας.
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Φωφώ Χαραλαμπάκη*
Η ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Στο παρακάτω άρθρο γίνεται αναφορά στη βιωματική μάθηση και συγκεκριμένα
βλέπουμε κατά πόσο λειτουργεί ως παράγοντας προσωπικής και επαγγελματικής
ανάπτυξης στην εκπαίδευση ενηλίκων. Ο στόχος είναι να διερευνηθεί το ποσοστό που οι
εκπαιδευόμενοι επιλέγουν εκπαιδεύσεις που ενισχύουν την ενεργητική μάθηση, το
ποσοστό των εκπαιδευομένων που είναι θετικοί σε εκπαιδεύσεις που ενισχύουν την
ενεργητική μάθηση αλλά και το αν αυτά συσχετίζονται με την ανάπτυξη προσωπικών και
κατ’ επέκταση επαγγελματικών τους δεξιοτήτων. Προκειμένου να διερευνηθούν τα
παραπάνω στοιχεία πραγματοποιήθηκε έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίου που
απάντησαν 112 άτομα. Αρχικά έγινε πιλοτική έρευνα με σκοπό να διερευνηθούν πιθανά
προβλήματα κατανόησης από τους ερωτώμενους με σκοπό να διορθωθούν και να
δημιουργηθεί το τελικό ερωτηματολόγιο. Τα στοιχεία επεξεργάστηκαν μέσω του
στατιστικού πακέτου SPSS, όπου καταλήξαμε στα τελικά αποτελέσματα.
Λέξεις-κλειδιά: Βιωματική Μάθηση, Προσωπική και Επαγγελματική Ανάπτυξη,
Εκπαίδευση Ενηλίκων.
EXPERIENTIAL LEARNING AS A FACTOR OF PERSONAL AND
PROFESSIONAL DEVELOPMENT IN ADULT EDUCATION
The article refers to the extent to which experiential learning acts as a factor of personal
and professional development in adult education. The purpose is to investigate the
percentage of learners through educational programs that enhance active learning, the
percentage of learners who are positive in educational programs that enhance active
learning and whether these programs are related to the development of personal and,
consequently, professional skills. In order to investigate the above mentioned data, a
survey was conducted with a questionnaire that was answered by 112 people. Initially,
the aim of the pilot survey was to discover the problems the questionnaire caused to the
respondents. The specific problems were then solved and afterwards, the questionnaire
was answered. The SPSS program was employed for data processing and we ended up
with the final results.
Key words: Experiential Learning, Personal & Professional Development, Adult
Education.

* Η Φ.Χ. είναι σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού και πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων.
Επικοινωνία: 6993164001, 6943115413, f.chara3@gmaul.com.
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Εισαγωγή
Η παρούσα έρευνα υλοποιήθηκε με στόχο τη διερεύνηση του βαθμού στον οποίο η
βιωματική μάθηση λειτουργεί ως παράγοντας προσωπικής και επαγγελματικής
ανάπτυξης στην εκπαίδευση ενηλίκων.
Αρχικά, γίνεται αναφορά στις θεωρίες μάθησης, στις δεξιότητες προσωπικής και
επαγγελματικής ανάπτυξης και στις τεχνικές εκπαίδευσης ενώ στη συνέχεια στο θέμα
που τελικά θα μελετήσουμε, στο βαθμό δηλαδή που η βιωματική μάθηση λειτουργεί ως
παράγοντας προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης στην εκπαίδευση ενηλίκων.
Παρουσιάζονται τα προβλήματα που υπήρξαν κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της
έρευνας αλλά και οι τρόποι αντιμετώπισής τους καθώς επίσης παρουσιάζονται οι
αναλύσεις και οι σχολιασμοί της έρευνας που πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια ενός
δομημένου ερωτηματολογίου, το οποίο απαντήθηκε από εκπαιδευόμενους
προγραμμάτων προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης.
Τέλος, αναφέρονται τα συμπεράσματα που βγήκαν από τα αποτελέσματα της
έρευνας αλλά και οι προτάσεις για μελλοντικές έρευνες σύμφωνα με τις ανάγκες και τα
κενά που αξιολογήσαμε ότι υπάρχουν στο συγκεκριμένο θέμα με σκοπό την ανάπτυξη
της βιωματικής μάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων.
Θεωρίες μάθησης
Μοντέλα και εκπαιδευτικές μέθοδοι βιωματικής μάθησης
Σύμφωνα με το μοντέλο της βιωματικής μάθησης του ewin, η μάθηση, η αλλαγή και η
ανάπτυξη, προάγονται μέσα από μια διαδικασία που ξεκινάει από την εμπειρία και στη
συνέχεια ακολουθεί η συλλογή δεδομένων και πληροφοριών πάνω σε αυτή την εμπειρία.
Αφού έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί
αναλύονται και τα συμπεράσματα αποτελούν ανατροφοδότηση για τα άτομα που έζησαν
την εμπειρία, με σκοπό να μεταβάλλουν τη συμπεριφορά τους και να επιλέξουν νέες
εμπειρίες (Φίλλιπς, 2004).
Σύμφωνα με τον Piaget, σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της σκέψης των ενηλίκων
παίζουν οι κατευθύνσεις της εμπειρίας και των ιδεών, του στοχασμού και της δράσης. Η
διεργασία της μάθησης ακολουθεί μια κυκλική αλληλεπίδραση ανάμεσα στο άτομο και
το περιβάλλον. Ως αποτέλεσμα, η ουσία για τη μάθηση βρίσκεται στην αμοιβαία
αλληλεπίδραση της διαδικασίας προσαρμογής των ιδεών και των σχημάτων στην
εμπειρία της πραγματικότητας, καθώς επίσης και στη διαδικασία αφομοίωσης των
γεγονότων και των εμπειριών της πραγματικότητας στις ήδη υπάρχουσες ιδέες και
σχήματα (Kolb, 1984).
Σύμφωνα με το μοντέλο του D. Kolb, τη διαδικασία της βιωματικής μάθησης
μπορούμε να την περιγράψουμε ως έναν κύκλο με τέσσερα στάδια, όπου κάθε
μαθησιακή διαδικασία ξεκινάει από μια εμπειρία όπου οι εκπαιδευόμενοι, αφού τη
ζήσουν, καλούνται να αναστοχαστούν. Στη διαδικασία αυτή η κατανόηση της
πραγματικότητας και η δημιουργία νέας γνώσης και συμπεριφοράς πηγάζει μέσα από την
αμφισβήτηση βασικών παραδοχών και από τη συσχέτισή τους με τις προσωπικές
εμπειρίες τις αξίες, τους στόχους και το γενικότερο πλαίσιο δράσης του εκπαιδευόμενου.
Από τα συμπεράσματα που θα προκύψουν θα γίνουν αντιληπτές θεωρητικές αρχές και
γενικεύσεις για το τι τελικά έχει επιτευχθεί ως μάθηση, οι εκπαιδευόμενοι με τον
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πειραματισμό θα δοκιμάσουν ότι έμαθαν στην πράξη. Έτσι δημιουργείται μια νέα
εμπειρία και κατά συνέπεια, με την ολοκλήρωση ενός πρώτου κύκλου βιωματικού
μάθησης δίνεται το έναυσμα για ένα νέο κύκλο.
Τέλος, ο Jarvis (2004) εμβαθύνει στο μοντέλο του Kolb (1984) και υποστηρίζει ότι
οι άνθρωποι δεν είναι μόνο αποδέκτες των γνώσεων και εμπειριών αλλά αλληλεπιδρούν
με το κοινωνικό περιβάλλον, συντελώντας στη διαμόρφωση της κοινωνικής
πραγματικότητας. Αυτό που θα αποτελέσει κινητήρια δύναμη για τη μάθηση είναι η
δυσαρμονία που εμφανίζεται ανάμεσα στις παρούσες εμπειρίες του ατόμου και στην
ερμηνεία που είχε δώσει σε ανάλογες εμπειρίες παλιότερα. Από τη δυσαρμονία αυτή και
τα βιώματά του προκύπτει η μάθηση.
Οι κυριότερες κατηγορίες εκπαιδευτικών τεχνικών που προωθούν τη βιωματική
μάθηση είναι οι εκπαιδευτικές τεχνικές που διεξάγονται μέσα στην τάξη, οι
εκπαιδευτικές τεχνικές που διεξάγονται έξω από την τάξη και τέλος οι εκπαιδευτικές
ασκήσεις (Φραγκούλης, 2003).
Στην πρώτη περίπτωση, δηλαδή στις εκπαιδευτικές τεχνικές που διεξάγονται μέσα
στην αίθουσα ενισχύεται η ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευομένων και παράγονται
άμεσα πολλές εμπειρίες. Αυτό συμβαίνει γιατί οι τεχνικές αυτές είναι επικεντρωμένες
στους εκπαιδευόμενους, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις
προϋπάρχουσες εμπειρίες και γνώσεις τους και να τις μοιραστούν σε ομάδες για να
λύσουν προβλήματα και να συνεργαστούν. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται πιο συχνά
στην κατηγορία αυτή είναι: ο καταιγισμός ιδεών, το παιχνίδι ρόλων, οι προσομοιώσεις, η
εργασία σε ομάδες και οι μελέτες περίπτωσης. Οι τεχνικές αυτές δίνουν στους
εκπαιδευόμενους την ευκαιρία να αξιοποιήσουν προηγούμενες εμπειρίες και γνώσεις
τους και να τις μοιραστούν σε ομάδες με σκοπό να λύσουν προβλήματα που συνδέονται
με το περιβάλλον και να οδηγηθούν στην απόκτηση νέας γνώσης σε σχέση με αυτό
(Φίλλιπς, 2004).
Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται οι τεχνικές που διεξάγονται έξω από την τάξη
και στοχεύουν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, στην ανάπτυξη της συνεργασίας και στη
λήψη αποφάσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέρχονται από το χώρο
της εργασίας των εκπαιδευομένων. Η χρήση των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών τεχνικών
αναπτύσσει ικανότητες όπως η αποτελεσματική επικοινωνία, η επίλυση προβλημάτων
και η λήψη αποφάσεων. Παράλληλα αξιοποιούνται κατάλληλα οι προϋπάρχουσες
εμπειρίες και τα βιώματα των εκπαιδευομένων και δημιουργούνται διεργασίες μάθησης,
οι οποίες δίνουν ευκαιρίες ανάπτυξης. Οι εκπαιδευόμενοι, καθοδηγούμενοι από τον
εκπαιδευτή, βιώνουν έντονες συγκινησιακές καταστάσεις που προκαλούνται από
σχεδιασμένες δραστηριότητες και παιχνίδια στο χώρο της εκπαίδευσης. Σύμφωνα με
τους ερευνητές Jackson & Caffarella (1994), τα άτομα και οι ομάδες συμπεριφέρονται με
τον ίδιο τρόπο, είτε βρίσκονται σε χώρους εργασίας, είτε σε χώρους που
πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα. Έτσι, τα συμπεράσματα της
εκπαίδευσης μεταφέρονται στο χώρο εργασίας τους (Φίλλιπς, 2004).
Τέλος, στην κατηγορία των εκπαιδευτικών ασκήσεων συναντάμε ομαδικές
ασκήσεις, παιχνίδια και δραστηριότητες που έχουν ως στόχο τη δημιουργία βιωμάτων
στους εκπαιδευόμενους, πάνω στα οποία αναστοχάζονται και διατυπώνουν ερμηνευτικά
σχόλια. Οι Jackson & Caffarela (1994) υποστηρίζουν ότι τα εκπαιδευτικά παιχνίδια
αποτελούν δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται από συνεργασία και έχουν ως στόχο να
δώσουν την ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν συγκεκριμένες ικανότητες,
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όπως η λήψη αποφάσεων και η επίλυση προβλημάτων. Ο Jaques (2004) αναφέρει ότι ο
όρος παιχνίδι χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια ομαδική άσκηση όπου οι παίχτες
συνεργάζονται για ένα κοινό σκοπό στο πλαίσιο ενός συστήματος κανόνων και θεωρεί
ότι τα εκπαιδευτικά παιχνίδια επιτρέπουν στους εκπαιδευόμενους να αναπαραστήσουν τα
υπό συζήτηση θέματα και προβλήματα και να λάβουν σχετικές αποφάσεις, βασιζόμενοι
σε μια προσωπική κατανόηση της φύσης τους και των ιδιαίτερων συνθετικών τους
στοιχείων. Επίσης, εντοπίζει την αξία των εκπαιδευτικών παιχνιδιών στο γεγονός ότι
μέσα από τη χρήση τους ακόμα και η πιο ανιαρή γνώση μπορεί να αφομοιωθεί στο
σύστημα αξιών, πεποιθήσεων και συμπεριφορών των εκπαιδευομένων (Jaques, 2004.
Φίλλιπς, 2004). Ο Silberman (1998) συμπληρωματικά υποστηρίζει ότι οι εκπαιδευτικές
ασκήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν σε όλα τα στάδια υλοποίησης ενός
εκπαιδευτικού προγράμματος με στόχο να βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να
αντιληφθούν το πρόγραμμα στο μέγιστο βαθμό και να διαπιστώσουν το βαθμό
απόκτησης γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων και στάσεων και συμπεριφορών από μέρους
τους (Φίλλιπς, 2004).
Δεξιότητες προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης
Κάποιες από τις δεξιότητες προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης είναι η
συναισθηματική νοημοσύνη, η επικοινωνία, η ομαδικότητα και η συνεργασία, η
διαχείριση θυμού, η διαχείριση χρόνου και άγχους, η διαχείριση συγκρούσεων, ο
αυτοέλεγχος και η διαχείριση της αλλαγής.
H συναισθηματική νοημοσύνη αντιπροσωπεύει μια νέα αντίληψη επιτυχίας και ένα
σπουδαίο σχέδιο ζωής. Είναι το κύριο χαρακτηριστικό των ανθρώπων που διαπρέπουν
στην κοινωνική σφαίρα, οικοδομούν υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις, πετυχαίνουν στο
χώρο της εργασίας. Σύμφωνα με έρευνα (Goleman, 1995) οι ψυχολόγοι, ερευνητές και
εκπαιδευτικοί σήμερα πια έχουν πειστεί ότι το IQ συνεισφέρει μόνο κατά 20% στη
μελλοντική επιτυχία και ισορροπία του ατόμου, ενώ το 80% βασίζεται στην ανάπτυξη
της Συναισθηματικής Νοημοσύνης (EQ). Με τον όρο συναισθηματική νοημοσύνη
χαρακτηρίζουμε την ικανότητα του ανθρώπου να ενεργοποιεί τον εαυτό του, να επιμένει,
να επιβιώνει παρ’ όλες τις δυσκολίες, να ελέγχει τις παρορμήσεις του, να καθυστερεί την
ικανοποίηση των αναγκών του, να ρυθμίζει τη διάθεσή του, να ελέγχει ώστε οι
ψυχολογικές διακυμάνσεις του να μην επηρεάζουν την κρίση του, να έχει την ικανότητα
να συμπάσχει, να έχει ενσυναίσθηση και τέλος να έχει θετική σκέψη και να είναι
αισιόδοξος (Goleman, 1995).
Η επικοινωνία είναι η τέχνη της αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών, η
οποία ολοκληρώνεται με την εδραίωση κατανόησης, ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα
άτομα, ανάμεσα σε ένα άτομο και μια ομάδα ή ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες ομάδες.
(Πιπερόπουλος, 1996). Η αποτελεσματική επικοινωνία βοηθάει κάθε άνθρωπο να
αντιληφθεί μια κατάσταση με αποτέλεσμα να μπορεί να αναπτυχθεί η εμπιστοσύνη, ο
σεβασμός αλλά και να δημιουργηθεί ένα θετικό κλίμα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να
επικοινωνήσει κάποιος το ίδιο πράγμα και άλλοι τόσοι για να ακούσει κάποιος αυτό που
λέει ο άλλος κι έτσι η διαδικασία της επικοινωνίας δεν είναι και τόσο απλή. Όσο πιο
ξεκάθαροι και αμοιβαίοι είναι οι κώδικες της επικοινωνίας μας τόσο πιο αποτελεσματική
γίνεται και η διαπροσωπική μας επικοινωνία (Γκάρνερ, 1999).
Η ομαδική εργασία αποτελεί το σημαντικότερο εφόδιο που μπορεί να έχει στην
προσωπικότητά του ένας άνθρωπος για να πετύχει στην επαγγελματική του ανάπτυξη. Το
να μπορεί κάποιος να συνεργάζεται και να εμπλέκεται σ’ ένα ομαδικό έργο είναι
- 395 -

ου

Πρακτικά του 1 Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου
«Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Πολιτιστικές Δραστηριότητες»

σπουδαίο και μπορεί να οδηγήσει σε πολύ σημαντικότερα αποτελέσματα απ’ ότι η
ατομική εργασία καθώς πολλές ιδέες αναπτύσσονται καλύτερα όταν μοιράζονται με άλλα
άτομα απ’ ότι αν έμεναν στο μυαλό του ανθρώπου που τη σκέφτηκε. Η δυσκολία κάθε
ανθρώπου να λειτουργήσει στο πλαίσιο μιας ομάδας πηγάζει κυρίως από τον εγωισμό,
την έλλειψη αφοσίωσης, της έλλειψη πνεύματος συνεργασίας, και την έλλειψη
εμπιστοσύνης. Η συνεργασία των μελών μιας ομάδας ενισχύει την ποιότητα και την
αποτελεσματικότητα όλης της ομάδας. Τα στάδια ανάπτυξης της ομάδας σύμφωνα με το
μοντέλο FSNP model (Form-Storm-Norm-Perform) είναι ο σχηματισμός, η κρίση, οι
βάσεις και η ωρίμανση (Kur, 1996).
Ο θυμός είναι η φυσική αντίδραση που προκαλείται σε κάθε άνθρωπο όταν
αντιλαμβάνεται απειλές και σχετίζεται με εχθρικές σκέψεις, σωματικές αντιδράσεις αλλά
και επιθετικές συμπεριφορές. Πολλές φορές ο θυμός μας επιτρέπει να θέσουμε τα όριά
μας και να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας με αποτέλεσμα να δράσουμε για κάτι θετικό.
Κάθε άνθρωπος μπορεί να θυμώσει για πολλούς λόγους. Όπως έχει πει και ο
Αριστοτέλης πολύ σοφά: «Καθένας μπορεί να θυμώσει, αυτό είναι εύκολο. Το να
θυμώσεις όμως με τον σωστό άνθρωπο, στον σωστό βαθμό, για τον σωστό λόγο, τη
σωστή στιγμή και με τον σωστό τρόπο δεν είναι και τόσο εύκολο».
Σε κάθε άνθρωπο ο χρόνος έχει μεγάλη επίδραση, καθώς οι καθημερινές ανησυχίες
αλλά και οι μακροπρόθεσμοι προβληματισμοί προκαλούν άγχος, με τον χρόνο σε
κάποιες περιπτώσεις να φαίνεται λίγος και σε άλλες περιπτώσεις να κυλάει πάρα πολύ
αργά. Για να μπορέσει κάποιος να διαχειριστεί το χρόνο του σωστά και ως αποτέλεσμα
να καταφέρει να διαχειριστεί και το άγχος που προκαλείται χρειάζεται να κατανοήσει την
έννοια του χρόνου και τη σχέση που έχει με τον εαυτό του, να ιεραρχήσει τις εργασίες
που έχει να ολοκληρώσει κατά τη διάρκεια της ημέρας του αλλά και μακροπρόθεσμα
καθώς επίσης να διαχειριστεί τους παράγοντες που στέκονται εμπόδιο στον
προγραμματισμό του. Η σωστή διαχείριση χρόνου έχει πολλά πλεονεκτήματα καθώς
αυξάνεται η παραγωγικότητα, μετριάζεται το άγχος, δημιουργείται καλύτερη διάθεση
αλλά και ισορροπία ανάμεσα στους διαφορετικούς τομείς της ζωής, δίνει νόημα και
χαρά, δημιουργούνται θετικά πρότυπα και τηρούνται οι χρονικές προθεσμίες με
αποτέλεσμα η συνεργασία με τους άλλους ανθρώπους να γίνεται ευκολότερη και
καλύτερη (Κουτρουβίδης, 2007).
Οι συγκρούσεις είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται ανάμεσα σε δύο ανθρώπους
ή μια ομάδα ανθρώπων είτε στο εργασιακό του είτε στο προσωπικό του περιβάλλον. Για
να μπορέσει να μειώσει τις συγκρούσεις κάθε άνθρωπος χρειάζεται να αναγνωρίσει τα
είδη, τις εσωτερικές και τις εξωτερικές πηγές των συγκρούσεων αλλά και να αναπτύξει
ικανότητες και δεξιότητες που απαιτούνται για την αποφυγή και διαχείριση των
συγκρούσεων. Τα είδη των συγκρούσεων είναι οι διαπροσωπικές συγκρούσεις μεταξύ
των ατόμων, οι ομαδικές συγκρούσεις μεταξύ των ομάδων, οι ιεραρχικές συγκρούσεις
και οι λειτουργικές συγκρούσεις (Παπαδοπούλου, 2012).
Ο αυτοέλεγχος έχει μεγάλη σημασία για τη ζωή κάθε ανθρώπου γιατί εξασφαλίζει
τις υγιείς σχέσεις με τους ανθρώπους που συναναστρέφεται στο προσωπικό και
επαγγελματικό του περιβάλλον καθώς επίσης του εξασφαλίζει εσωτερική ηρεμία. Ένας
άνθρωπος με αυτοέλεγχο είναι σίγουρα πιο αποτελεσματικός, μπορεί να παίρνει τις
σωστές αποφάσεις και να λειτουργεί πιο θετικά σε όλους τους τομείς της ζωής του. Κάθε
άνθρωπος διαμορφώνει και καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύονται οι διάφορες
εμπειρίες του, ερμηνεύει δηλαδή τις δικές του εμπειρίες με βάση τις προσωπικές του
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απόψεις. Τα άτομα κινούνται με τρόπους τέτοιους ώστε να είναι σύμφωνοι με τις
προσδοκίες τους. Ο τρόπος που ο εαυτός μας ελέγχει τις προσδοκίες και τη συμπεριφορά
μας ονομάζεται αυτοεκπληρούμενη προφητεία δηλαδή μια πρόβλεψη για τον εαυτό μας
προκαλεί την ίδια την πραγμάτωσή της (Μακρή-Μπότσαρη, 2001).
Η αλλαγή μιας κατάστασης ή μιας συγκεκριμένης συμπεριφοράς έχει μεγάλη
σημασία και για τους ανθρώπους του περιβάλλοντος μας δηλαδή είναι κάτι που
χαροποιεί και ικανοποιεί και τους ανθρώπους γύρω μας με αποτέλεσμα να υπάρχει
θετική ενίσχυση στην προσπάθεια. Αν όμως για κάποιο λόγο δεν υπάρχει αυτή η θετική
ενίσχυση από το περιβάλλον τότε η διαδικασία γίνεται κάπως δύσκολη και αυτό επειδή
ενδέχεται να πηγαίνουν κόντρα σ’ αυτή την επιθυμία για αλλαγή. Έτσι στην περίπτωση
αυτή κάθε άνθρωπος θα πρέπει να στρέφεται σε άλλα άτομα ίσως πιο μακρινά, το οποίο
όμως είναι θετικό και υποστηρίζουν την προσπάθεια αυτή καθώς επίσης μπορούν να
προετοιμάζουν το κοντινό τους περιβάλλον για μια αλλαγή πιο μικρή, που θεωρούν ότι
δεν θα φέρει τόση αντίδραση.
Εκπαίδευση ενηλίκων
Η εκπαίδευση ενηλίκων πρέπει να είναι επικεντρωμένη στον εκπαιδευόμενο και ο
εκπαιδευτής να είναι περισσότερο εμψυχωτής κατά τη διαδικασία της μάθησης παρά
πηγή πληροφοριών και γνώσεων. Η λειτουργία της εμψύχωσης είναι προτιμότερη από τη
διδακτική λειτουργία και ο λόγος είναι ότι ενεργοποιεί τον κύκλο της μάθησης και την
κριτική σκέψη των εκπαιδευομένων (Jarvis, 2004).
Η πρόσβαση στη μάθηση γίνεται πιο αποτελεσματικά στις περιπτώσεις που
περιλαμβάνει πρακτική άσκηση, εφαρμογή, απόκτηση και αξιοποίηση εμπειριών γιατί οι
εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν ενεργητικά μέσα από μεθόδους, που αναπτύσσουν την
αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου αλλά και μεταξύ των
εκπαιδευομένων (Jaques, 2004).
Οι βασικοί ρόλοι του εκπαιδευτή ενηλίκων είναι αρχικά να λειτουργεί ως αρχηγός
της ομάδας, ο οποίος αναγνωρίζει το έργο και το στόχο που έχει, καθοδηγεί την ομάδα,
παρακολουθεί τις αλληλεπιδράσεις, εξασφαλίζει τα υλικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν
και φροντίζει να μην υπάρχουν αποκλεισμοί. Επίσης, χρειάζεται να λειτουργεί ως
εκπαιδευτής ο οποίος σχεδιάζει το πρόγραμμα μάθησης, διοργανώνει τη μάθηση σε
συνθήκες για την καλύτερη διευκόλυνση των εκπαιδευομένων και εποπτεύει το
πρόγραμμα εκπαίδευσης και τέλος ως διδάσκων ο οποίος δημιουργεί το κλίμα μάθησης
και προάγει τη συναισθηματική και μαθησιακή κατάσταση των εκπαιδευομένων για
μάθηση, χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους διδασκαλίας (Ζαρίφης, 2007)
Κάποιες από τις τεχνικές εκπαίδευσης είναι η τεχνική της εισήγησης όπου ο
εκπαιδευτής παρουσιάζει μέσω εισήγησης το θέμα του εκπαιδευτικού προγράμματος, η
τεχνική της συζήτησης όπου οι εκπαιδευόμενοι συζητούν με τον εκπαιδευτή ή και μεταξύ
τους, σχετικά με ένα θέμα, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων, η τεχνική ερωτήσεωναπαντήσεων όπου οι εκπαιδευόμενοι απαντούν σε ερωτήσεις που δίνονται από τον
εκπαιδευτή, και η τεχνική καταιγισμού ιδεών (Brainstorming) όπου οι εκπαιδευόμενοι
συμβάλλουν με αυθόρμητη έκφραση ιδεών σχετικά με ένα θέμα που έχει ορίσει ο
εκπαιδευτής. Επίσης, είναι η τεχνική ομάδων εργασίας όπου οι εκπαιδευόμενοι
χωρίζονται σε ομάδες για να εκπονήσουν μια εργασία, η τεχνική παιξίματος ρόλων όπου
οι εκπαιδευόμενοι υποδύονται ρόλους που έχουν δοθεί από τον εκπαιδευτή και
συνδέονται με το θέμα της εκπαίδευσης και τέλος η τεχνική της επίδειξης όπου οι
εκπαιδευόμενοι παρατηρούν από τον εκπαιδευτή να παρουσιάζει μια εκπαιδευτική πράξη
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και στη συνέχεια επαναλαμβάνουν οι ίδιοι υπό την καθοδήγησή του την πράξη της
οποίας υπήρξαν θεατές (Κόκκος, 1998).
Ερευνητικό μέρος
Πραγματοποιήθηκε έρευνα με σκοπό να διερευνηθεί η βιωματική μάθηση ως παράγοντας
προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης στην εκπαίδευση ενηλίκων. Ο κύριος στόχος
της έρευνας είναι η διερεύνηση του κατά πόσο οι συμμετέχοντες είναι θετικοί στο να
συμμετέχουν σε εκπαιδεύσεις με βιωματικές δραστηριότητες, σε τι είδους εκπαιδευτικές
δραστηριότητες έχουν ήδη συμμετάσχει αλλά και τον βαθμό στον οποίο θεωρούν ότι
έχουν αναπτυχθεί σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Τέλος, σκοπός της έρευνας
είναι να εξεταστεί αν υπάρχει κάποιου είδους συσχέτιση μεταξύ των δημογραφικών
χαρακτηριστικών των ερωτηθέντων, της εμπειρίας τους απέναντι στη βιωματική μάθηση
στην εκπαίδευση ενηλίκων αλλά και της προσωπικής και επαγγελματικής τους
ανάπτυξης. Κατά τη διάρκεια του προπαρασκευαστικού ελέγχου εφαρμόστηκε το
πιλοτικό στάδιο της έρευνας. Με αυτό τον τρόπο καταλήξαμε στη δημιουργία ενός
ερωτηματολογίου, το οποίο θα έδινε κατά το δυνατόν αξιόπιστα και αντικειμενικά
αποτελέσματα. Κατά τη διάρκεια του προπαρασκευαστικού ελέγχου της έρευνας,
προκειμένου να κατασκευαστούν κλίμακες και ερωτήσεις οι οποίες να είναι κατανοητές
από τους ερωτώμενους και με στόχο το ερωτηματολόγιο να είναι δομημένο ώστε να
γίνεται σαφές από τον ερωτώμενο, επιλέχθηκε πιλοτική μελέτη της έρευνας. Με αυτό τον
τρόπο καταλήξαμε σε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο δοκιμάστηκε ως προς τη σαφήνεια
και την κατανόησή του από τους ερωτώμενους, με αποτέλεσμα να υπάρξει ένα
ποιοτικότερο και καλύτερο αποτέλεσμα. Αρχικά δόθηκαν 12 ερωτηματολόγια σε τυχαίο
δείγμα και κατά τη διάρκεια συμπλήρωσής του μπορέσαμε να κατανοήσουμε τα τυχόν
προβλήματα που υπήρχαν στο ερωτηματολόγιο από τις αντιδράσεις και τα σχόλια των
ερωτώμενων. Στο τέλος της διαδικασίας και μετά από μελέτη συζήτηση με τους
ερωτώμενους παρατηρήθηκε ότι δεν γινόταν κατανοητό ότι το ερωτηματολόγιο
προοριζόταν σε εκπαιδευόμενους που είχαν παρακολουθήσει εκπαιδευτικά προγράμματα
προσωπικής ανάπτυξης. Έτσι, δημιουργήθηκε στην εισαγωγή του ερωτηματολογίου μια
διευκρίνιση για το κοινό στο οποίο απευθύνεται η συγκεκριμένη έρευνα. Επίσης, έγινε
κατανοητό ότι οι ερωτώμενοι δεν μπορούσαν να αναγνωρίσουν τις εκπαιδευτικές
τεχνικές καθώς δεν γνώριζαν τη συγκεκριμένη ορολογία. Έτσι χρειάστηκε να οριστεί μια
εισαγωγή στην έναρξη της τρίτης ενότητας όπου να δίνεται επεξήγηση για το τι σημαίνει
και πώς λειτουργεί η κάθε εκπαιδευτική τεχνική.
Απαντήθηκαν συνολικά 123 ερωτηματολόγια σε ποσοστό 18,75% ανδρών και
ποσοστό 81,25% γυναικών ηλικίας 21 ετών και πάνω με βασική παράμετρο να έχουν
παρακολουθήσει εκπαιδευτικά προγράμματα προσωπικής και επαγγελματικής
ανάπτυξης. Η προσέγγιση των συμμετεχόντων στην έρευνα έγινε μέσω της πλατφόρμας
Google Forms (https://www.google.com/intl/el_gr/forms) με τη δημιουργία ηλεκτρονικού
ερωτηματολογίου το οποίο προωθήθηκε μέσω inkedIn και Facebook πανελλαδικά. Ο
χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου κυμαινόταν από 10 έως 12 λεπτά και έλαβε
χώρα από τις 12 Μαρτίου του 2018 μέχρι και τις 13 Απριλίου του 2018. Οι δυσκολίες
που υπήρξαν στη διαδικασία συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων εντοπίστηκαν κυρίως
στη συμπλήρωση τους από τους ερωτώμενους χωρίς τη φυσική παρουσία και την
συνεπαγόμενη βοήθεια κάποιου ερευνητή. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα κάποια
ερωτηματολόγια να ακυρωθούν εξαιτίας λανθασμένης συμπλήρωσής τους. Συνολικά 11
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ήταν τα ερωτηματολόγια τα οποία ακυρώθηκαν και τα υπόλοιπα 112 έμειναν για
ανάλυση.
Το τελικό ερωτηματολόγιο χωρίστηκε σε 3 ενότητες. Στην πρώτη ενότητα ζητούμε
τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτώμενων, δηλαδή το φύλο, την ηλικία, το
μορφωτικό επίπεδο, αλλά και τη θέση εργασίας που κατέχουν ή κατείχαν στο παρελθόν.
Οι ερωτήσεις που αφορούσαν στα δημογραφικά χαρακτηριστικά ήταν πολλαπλής
επιλογής εκτός από το φύλο που η ερώτηση ήταν διχοτομική. Στη συνέχεια ακολούθησαν
οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Στη δεύτερη κατηγορία προσπαθούμε να εξετάσουμε
σε γενικές γραμμές θέματα που αφορούν την προσωπική και επαγγελματική τους
ανάπτυξη, τον βαθμό στον οποίο είναι θετικοί να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά
προγράμματα που ενισχύουν την ενεργητική μάθηση, τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες
αλλά και το βαθμό στον οποίο θεωρούν ότι τους έχουν ωφελήσει οι βιωματικές
εκπαιδεύσεις. Στην τρίτη κατηγορία επιχειρήσαμε να ερευνήσουμε ανά εκπαιδευτική
τεχνική αν έχει συμμετάσχει ο κάθε ερωτώμενος ξεχωριστά, μέσω διχοτομικών
ερωτήσεων. Έτσι, μπορούμε να πάρουμε σαφείς απαντήσεις για το ποίες εκπαιδευτικές
τεχνικές έχει παρακολουθήσει ο κάθε ερωτώμενος και να μπορέσουμε να κάνουμε τις
αντίστοιχες συσχετίσεις (Τηλικίδου, 2008).
Για την ανάλυση των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS. Τα
δεδοµένα αναλύθηκαν µε τη χρήση εξειδικευµένων στατιστικών µεθόδων, προκειµένου
να ελεγχθούν τα ερευνητικά ερωτήματα. Αρχικά χρησιμοποιήθηκε η περιγραφική
στατιστική για να μας δώσει αποτελέσματα σχετικά με τους δείκτες κεντρικής τάσης και
τους δείκτες διασποράς (Παινέσης, 2010).
Στη συνέχεια για να διαπιστωθεί αν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά
διαφοροποιούν τις υπό εξέταση μεταβλητές πραγματοποιήθηκαν t-test και αναλύσεις
διακύμανσης (ANOVA). Σε περιπτώσεις δύο κατηγορικών μεταβλητών
πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις με βάση το κριτήριο χ² (chi square) (Παινέσης, 2010).
Αποτελέσματα έρευνας
Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε προκύπτουν αποτελέσματα για τη βιωματική
μάθηση ως παράγοντα προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης στην εκπαίδευση
ενηλίκων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας και ξεκινώντας από το προφίλ των
ανθρώπων που έχουν παρευρεθεί σε τέτοιου είδους εκπαιδεύσεις, είδαμε ότι οι
περισσότερες είναι γυναίκες, ηλικίας από 21-30 χρονών, με πτυχίο και εργάζονται ως
υπάλληλοι σε κάποια εταιρία. Στη συνέχεια διαπιστώνουμε ότι το 99,1% των
εκπαιδευομένων είναι θετικοί στη βιωματική μάθηση με το 89,3% να έχει συμμετάσχει
σε κάποιο αντίστοιχο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Σχετικά με τις δεξιότητες προσωπικής
και επαγγελματικής ανάπτυξης βλέπουμε ότι οι απαντήσεις κυμαίνονται στις 2 πιο
υψηλές της πενταβάθμιας κλίμακας και αυτό σημαίνει ότι όλοι όσοι έχουν συμμετάσχει
σε τέτοιου είδους εκπαιδευτικά προγράμματα θεωρούν ότι έχουν αναπτύξει τις
αντίστοιχες δεξιότητες.
Η έρευνα δείχνει επίσης ότι ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό έχει συμμετάσχει σε
εκπαιδευτικά προγράμματα που εφαρμόζουν την τεχνική της εισήγησης και
συγκεκριμένα το 76,8%, ενώ μας κάνει εντύπωση ότι δεν είναι ακόμα πιο υψηλό το
ποσοστό αφού η εισήγηση αποτελεί τον πλέον παραδοσιακό τρόπο εκπαίδευσης. Στη
συνέχεια βλέπουμε ότι ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό έχει παρευρεθεί σε εκπαιδευτικά
προγράμματα που ενισχύουν την τεχνική της συζήτησης (86,6%). Το 82,1% έχει
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συμμετάσχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα που εφαρμόζουν την εκπαιδευτική τεχνική
των ερωτήσεων – απαντήσεων, λίγο μικρότερο ποσοστό (74,1%) έχει συμμετάσχει σε
εκπαιδεύσεις με την τεχνική του καταιγισμού ιδεών (brainstorming), το μεγαλύτερο
ποσοστό (91,1%) έχει εκπαιδευτεί μέσω της τεχνικής των ομάδων εργασίας, το 74,1%
έχει συμμετάσχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα που ενισχύουν την εκπαιδευτική τεχνική
του παιξίματος ρόλων, κάτι το οποίο είναι σημαντικό για μια σχετικά δύσκολη
εκπαιδευτική τεχνική και τέλος, σχεδόν οι μισοί, το 50,9%, έχουν παρακολουθήσει
εκπαιδευτικά προγράμματα που εφαρμόζουν την τεχνική της επίδειξης. Μικρό ποσοστό
συγκριτικά με τα άλλα, αλλά σχετικά προφανές για μια από τις πιο δύσκολες
εκπαιδευτικές τεχνικές.
Από αυτά τα αποτελέσματα καταλαβαίνουμε το βαθμό στον οποίο οι
εκπαιδευόμενοι είναι θετικοί για όλες τις εκπαιδευτικές τεχνικές και δραστηριότητες που
μπορούν να εφαρμοστούν στο πλαίσιο μιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας αλλά και ότι
τους έχουν βοηθήσει στην προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη.
Τέλος, επιλέξαμε να θέσουμε τέσσερα ερευνητικά ερωτήματα και να δούμε αν το
φύλο συσχετίζεται με τη στάση των εκπαιδευομένων απέναντι στη βιωματική μάθηση,
αν η ηλικία συσχετίζεται με τη συμμετοχή σε βιωματικές εκπαιδεύσεις, αν η συμμετοχή
σε εκπαιδεύσεις που ενισχύουν την ενεργητική μάθηση βοηθούν στην ανάπτυξη της
επικοινωνίας τους αλλά και αν η συμμετοχή σε βιωματικές εκπαιδεύσεις που
χρησιμοποιούν ως τεχνική εκπαίδευσης τις ομαδικές ασκήσεις ενισχύουν την
ομαδικότητα των συμμετεχόντων στο χώρο εργασίας.
Από αυτές τις συσχετίσεις συμπεράναμε ότι το φύλο δεν σχετίζεται με τη στάση
των συμμετεχόντων απέναντι στη βιωματική μάθηση, η ηλικία συσχετίζεται στην
ηλικιακή κλίμακα 21-30 και 41-50 αλλά δεν παρουσιάζει στατιστικά σημαντική διαφορά,
η συμμετοχή των εκπαιδευομένων σε εκπαιδεύσεις που ενισχύουν την ενεργητική
μάθηση δεν συσχετίζεται με την ανάπτυξη της επικοινωνίας τους και τέλος η συμμετοχή
των εκπαιδευομένων σε εκπαιδεύσεις που χρησιμοποιούν ως τεχνική εκπαίδευσης τις
ομαδικές ασκήσεις δεν συσχετίζεται με την ανάπτυξη της ομαδικότητάς τους στον χώρο
εργασίας τους.
Συμπεράσματα
Στην παρούσα έρευνα μελετήθηκε η βιωματική μάθηση ως παράγοντας προσωπικής και
επαγγελματικής ανάπτυξης στην εκπαίδευση ενηλίκων. Το θέμα αυτό θεωρήθηκε
ιδιαίτερα ενδιαφέρον γιατί δεν υπήρχε κάτι αντίστοιχο στην ελληνική βιβλιογραφία και
το θέμα της βιωματικής μάθησης έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Έτσι, μπήκαμε
στη διαδικασία να ερευνήσουμε τι επίδραση έχει στην προσωπική και επαγγελματική
ανάπτυξη κάθε ανθρώπου. Διερευνήσαμε το ποσοστό των εκπαιδευομένων που είναι
θετικοί στο να παρακολουθούν εκπαιδευτικά προγράμματα που εφαρμόζουν
εκπαιδευτικές τεχνικές και δραστηριότητες, το ποσοστό των εκπαιδευομένων που έχουν
συμμετάσχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα που ενισχύουν την ενεργητική μάθηση αλλά
και το ποσοστό των εκπαιδευομένων που έχουν συμμετάσχει σε εκπαιδευτικά
προγράμματα που πραγματοποιούν εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
Κυρίως όμως, ασχοληθήκαμε με το να διερευνήσουμε αν οι εκπαιδευόμενοι έχουν
συμμετάσχει σε κάθε τεχνική εκπαίδευση ξεχωριστά με σκοπό να δούμε το πώς
συσχετίζεται με τις δεξιότητες προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης. Τέλος, είδαμε
το προφίλ των ανθρώπων που έχουν συμμετάσχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα
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προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης κάνοντας ερωτήσεις σχετικές με το φύλο,
την ηλικία, το μορφωτικό τους επίπεδο αλλά και τη θέση εργασίας τους.
Η έρευνα απευθυνόταν σε άτομα που είχαν παρακολουθήσει εκπαιδευτικά
προγράμματα προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης έστω και μια φορά και τέθηκε
αυτός ο περιορισμός γιατί σε αντίθετη περίπτωση δεν θα μπορούσαμε να συλλέξουμε
σωστές πληροφορίες και αυτό βέβαια έγινε αντιληπτό και με την υλοποίηση της
πιλοτικής έρευνας. Οι αδυναμίες που παρατηρήθηκαν με την ολοκλήρωση της έρευνας
είναι ότι δεν είχαμε επαρκές δείγμα από άνδρες και αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι
οι γυναίκες είναι περισσότερο θετικές σε τέτοιου είδους εκπαιδεύσεις.
Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της έρευνας μπορεί κανείς να παρατηρήσει
ότι υπάρχουν κάποια κενά στην ελληνική βιβλιογραφία. Ειδικότερα θα ήταν ενδιαφέρον
να διερευνηθεί ανά εκπαιδευτική τεχνική τι συσχέτιση υπάρχει με την ανάπτυξη της
αντίστοιχης δεξιότητας καθώς επίσης θα μπορούσε να γίνει έρευνα στοχευμένα
αναζητώντας μεγαλύτερο πλήθος ανδρών που έχουν συμμετάσχει ώστε να
αποσαφηνιστεί και η δική τους στάση απέναντι στις βιωματικές εκπαιδεύσεις αλλά και
τον βαθμό στον οποίο έχουν καταφέρει να αναπτύξουν τις προσωπικές και
επαγγελματικές τους δεξιότητες.
Επίσης, θα ήταν αρκετά ενδιαφέρον να γίνει κάποια έρευνα στην οποία θα
δημιουργηθούν δύο ομάδες εκπαίδευσης με την ίδια θεματική ενότητα πάνω στις
προσωπικές και επαγγελματικές δεξιότητες. Θα πραγματοποιηθεί κάποια εκπαίδευση με
το ίδιο θέμα και στις δύο ομάδες με τη διαφορά ότι στη μια εκπαιδευτική ομάδα θα γίνει
εκπαίδευση με εισήγηση χωρίς εκπαιδευτικές τεχνικές και βιωματικές ασκήσεις και στη
δεύτερη θα γίνουν βιωματικές ασκήσεις και δραστηριότητες.
Μόλις ολοκληρωθούν και οι δύο εκπαιδεύσεις θα μπορέσουμε να πάρουμε
πληροφορίες από τους εκπαιδευόμενους για το πώς βίωσαν τη διαδικασία και κατά πόσο
μπόρεσαν να κατανοήσουν τις έννοιες που αναφέρθηκαν στην εκπαίδευση. Θα γίνει
ποσοτική έρευνα με σκοπό να έχουμε μια πλήρη εικόνα για τη διαφορά ανάμεσα στους
δύο τρόπους εκπαίδευσης αλλά και την επίδραση που έχει καθεμία απ’ αυτές στην
προσωπική ανάπτυξη των ανθρώπων που συμμετείχαν. Με την ολοκλήρωση και τη
διεξαγωγή των ερευνών που προαναφέρθηκαν θα υπάρχει μια σαφέστερη άποψη για την
γνώμη και τη στάση των εκπαιδευομένων απέναντι στη βιωματική μάθηση.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
15.00-15.15: Προσέλευση-Εγγραφές - Παραλαβή Φακέλων
Α΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (Αίθουσα Α΄)
Προεδρείο: Kαλούρη Ουρανία
Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ
15.15-15.30: Χαιρετισμοί.
Ξ. Α. Βαμβακερός, Δρ. Χημικός, Διευθυντής ΔΕ Δυτικής Αττικής.
Γιάννης Βασιλείου, Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής.
Γιώργος Τσουκαλάς, Δήμαρχος Ελευσίνας.
Kαλούρη Ράνυ, Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ, Πρόεδρος ΕΛΕΣΥΠ.
Δρ. Γαϊτάνης Δημήτριος, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συμβουλευτικής
& Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
15.30-15.45: Τα επαγγέλματα στη Λογοτεχνία. Διερεύνηση των σχολικών εγχειριδίων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ιωάννα Βορβή (Εκπαιδευτικός ΠΕ02),
Φωτεινή Παπαγάλου (Εκπαιδευτικός ΠΕ86).
15.45-16.00: Η προβολή κορυφαίων Ελλήνων μουσικών στη Δημόσια Εκπαίδευση ως
εφαλτήριο για επαγγελματική σταδιοδρομία στη μουσική, όπως
καταγράφεται στα σχολικά εγχειρίδια μουσικής.
Ιωάννης Ανδρόνογλου (Μέλος ΔΕΠ - Διδάσκων σε Ανώτατες Σχολές
Μουσικολόγος -Σολίστ κιθάρας.
16.00-16.15: Οι εκπαιδευτικές πολιτιστικές δραστηριότητες ως ενισχυτές της
ερασιτεχνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας - Σκέψεις και συμπεράσματα
από πρόσφατη έρευνα.
Βασιλική Παπαϊωάννου (Εκπαιδευτικός ΠΕ02, MSc στα Εκπαιδευτικά
Προγράμματα και Υλικό, υπ. Διδάκτορας του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου).
16.15-16.30: Κι ένα καράβι της φιλιάς, καράβι της αγάπης, να μαϊνάρει δε μπορεί,
ν΄αράξει δεν ηξεύρει». Εκπαιδευτική & παιδαγωγική αξιοποίηση
πολιτισμικών στοιχειών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Ευμορφία Διακογεωργίου (Εκπαιδευτικός ΠΕ 70).
16.30-16.45: Πολιτισμικό Κεφάλαιο - πολιτιστική πολιτική.
Ξανθίππη Φουλίδη (Υπεύθυνη πολιτιστικών θεμάτων ΔΕ Δυτικής
Αττικής, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, ΤΕΠΑΕΣ, Πανεπιστήμιο
Αιγαίου),
Μαργαρίτα Λυμπεράκου (Εκπαιδευτικός ΠΕ11).
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16.45-17.00: Διδακτικό σενάριο για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε τάξεις
υποδοχής - «Βασικές υπηρεσίες στο Ελληνικό Κράτος.
Ξανθίππη Φουλίδη (Υπεύθυνη πολιτιστικών θεμάτων ΔΕ Δυτικής
Αττικής, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, ΤΕΠΑΕΣ, Πανεπιστήμιο
Αιγαίου),
Μαριάνθη Οικονομάκου (Εκλ. Επίκουρη Καθηγήτρια Γλωσσολογίας και
Διδακτικής της Γλώσσας ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου).
17.00-17.15: Διαθεματική προσέγγιση του μαθήματος των Νέων Ελληνικών:
Διδακτικό σενάριο με θέμα την αγάπη στην ποίηση και το τραγούδι.
Σοφία Γαγιάτσου (Εκπαιδευτικός ΠΕ02).
17.15-17.30: Michelangelo: Ensuring School Success and Reducing Early School
Leaving through Fine Arts.
Ευαγγελία Μακρή (Τμήμα Διαφάνειας, Προγραμματισμού, Οργάνωσης και
Πληροφορικής Δήμου Ελευσίνας).
17.30-17.45: Ανακαλύπτω και δημιουργώ … αναζητώντας τους επαγγελματίες του
βιβλίου.
Αργυρούλα Αλεξανδροπούλου (Δρ. Ιστορίας, Δ/ντρια ΓΕΛ Ρίου),
Παναγιώτα
Ψυχογυιοπούλου
(Φιλόλογος-Βιβλιοθηκονόμος,
ΜΑ
δημιουργικής γραφής, Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας).
17.45-18.00: Διερεύνηση των αναγκών των μαθητών για συμβουλευτική και
επαγγελματικό προσανατολισμό στο Λύκειο: η περίπτωση του νομού
Αχαΐας (σύνδεση μέσω skype).
Αργυρούλα Αλεξανδροπούλου (Δρ. Ιστορίας, Δ/ντρια ΓΕΛ Ρίου),
Tιτίκα-Κωνσταντίνα Τσιντώνη (Φιλόλογος, Σύμβουλος, Εκπαιδεύτρια
Ενηλίκων, Επιστημονική συνεργάτιδα εκπαιδευτικών προγραμμάτων),
Ανδρέας Ψήνιας (Στέλεχος της Εκπαίδευσης ΠΕ86).
18.00-18.15: Η εφαρμογή της μεθόδου project στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό
(Μελέτη περίπτωσης).
Βενέτης Σταμάτης (Προϊστάμενος ΚΕΣΥ Δυτικής Αττικής).
18.15-18.30: Η αναγκαιότητα του μαθήματος της Τεχνολογίας στη σχολική
εκπαίδευση.
Ελευθέριος Χονδρογιάννης (Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου
Ηλεκτρονικών και Τεχνολογίας).
Α΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (Αίθουσα Β΄)
Προεδρείο: Δρ. Αναστασία Παμουκτσόγλου
π. πάρεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ερευνήτρια- συγγραφέας
15.30-15.45: Club Ρομποτικής.
Δημήτριος Φάσουρας (Εκπαιδευτικός ΠΕ84),
Λεμονιά Γολικίδου (Εκπαιδευτικός ΠΕ86).
15.45-16.00: G.A.M.E.S vs ESL
Νικόλαος Θυμιανίδης (Εκπαιδευτικός ΠΕ80),
Παναγιώτης Λιακέας (Εκπαιδευτικός ΠΕ 03),
Αλεξάνδρα Στεφανίδου (Εκπαιδευτικός ΠΕ 08).
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16.00-16.15: Σχεδιασμός, υλοποίηση και εφαρμογή δραστηριοτήτων εκπαιδευτικής
ρομποτικής ως εργαλείο ένταξης και υποστήριξης παιδιών από
ευάλωτες κοινωνικά ομάδες στο σχολείο.
Γιώργος Τσάλλας (Εκπαιδευτικός Πληροφορικής),
Ευάγγελος Χαϊνάς (Κοινωνιολόγος-Εγκληματολόγος).
16.15-16.30: Μαθησιακά Στυλ και Τρόποι Μάθησης Εκπαιδευομένων Μελέτη
Περίπτωσης: Το μαθησιακό στυλ φοιτητών και πτυχιούχων
Τεχνολογικών ή Πολυτεχνικών σχολών.
Αικατερίνη Λιάσκου (Εκπαιδευτικός ΠΕ83).
16.30-16.45: Φιλοσοφία στην εκπαίδευση: στόχευση, διδακτικές προτάσεις,
διεπιστημονική προσέγγιση.
Παναγιώτης Γαλάνης (Προπτυχιακός φοιτητής).
16.45-17.00: Συγκριτική αξιολόγηση αντιλήψεων μαθητών λυκείου για τη δεξιότητα
της ετοιμότητας στο τυχαίο.
Ευπραξία Βλαχοδήμου (τ. Υπεύθυνη Σ.Ε.Π. – ΚΕΣΥΠ Λάρισας),
Μαρία Καραϊσαρλή (Υπεύθυνη Σ.Ε.Π. – ΚΕ.Σ.Y. Ρόδου),
Θεόδωρος Αντωνίου (Υπεύθυνος Σ.Ε.Π. – ΚΕ.Σ.Υ. Ηρακλείου),
Χαράλαμπος Βασίλογλου (Φοιτητής Παν. Πατρών).
17.00-17.15: Μεθοδολογία σχεδιασμού και λειτουργίας δικτύου συμβουλευτικής
υποστήριξης ανέργων και εργαζομένων σε τοπικό επίπεδο.
Ευάγγελος Χαϊνάς (Κοινωνιολόγος-Εγκληματολόγος, Σύμβουλος),
Αθανάσιος
Τρίγκας
(Εκπαιδευτικός,
Υποδιευθυντής
Δ.Ι.Ε.Κ.
Αμπελοκήπων).
17.15-17.30: «Mη τυπική εκπαίδευση στο 2ο ΕΠΑ.Λ Ελευσίνας»: Σχέδιο δράσεων
στο πλαίσιο προγράμματος Erasmus+.
Παππά Μαρία (Εκπαιδευτικός ΠΕ83).
17.30-17.45: Επαγγελματικός Προσανατολισμός και συμβουλευτική στα γραφεία ή
στα σχολεία;
Ευάγγελος Θεολογής (Υπεύθυνος Σ.Ε.Π. – ΚΕ.Σ.Υ. Δυτ. Αττικής),
Σταμκόπουλος Θεόδωρος (Υπεύθυνος Σ.Ε.Π. – ΚΕ.Σ.Υ. Κοζάνης).
17.45-18.00: Αξιολόγηση Προγραμμάτων Σχολικών δραστηριοτήτων: To παράδειγμα
προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
Μαρία Βλαχοπούλου (Εκπαιδευτικός ΠΕ06, ΜEd).
18.00-18.15: Κοινωνικά Πρότυπα και παιδική λογοτεχνία.
Σταθάτου Ξένια (Συντονίστρια 1ου ΠΕΚΕΣ),
Αναστασία Παμουκτσόγλου (π. πάρεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου,
ερευνήτρια- συγγραφέας).
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ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
Α΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (Αίθουσα Α΄)
Προεδρείο: Δρ. Nίκος Μποζίνης
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου
10.00-10.15: Ο επαγγελματικός προσανατολισμός στο 4ο έτος, Τάξη Μαθητείας στα
ΕΠΑΛ. Το παράδειγμα της Δυτικής Αττικής.
Ελευθέριος Καλαϊτζόγλου (Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών Θεμάτων ΔΕ
Δυτικής Αττικής),
Αντωνιάδη Εύα (Εκπαιδευτικός ΠΕ86).
10.15-10.30: Απρόοπτα γεγονότα και δια βίου σταδιοδρομία «Το παράδειγμα του
Αποστόλου Παύλου».
Αναστασία Κοτσιαφίτου (Υπεύθυνη Σ.Ε.Π. – ΚΕ.Σ.Υ. Α΄ Αθήνας).
10.30-10.45: Άτομα με αναπηρίες η/και ειδικές (εκπαιδευτικές) ανάγκες και σχολικός
εκφοβισμός: προσδιορίζοντας το ρόλο των νέων δομών στην πρόληψη
και στην αντιμετώπιση του φαινομένου.
Ασβεστάς Αναστάσιος (Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου στο 3ο
Π.Ε.Κ.Ε.Σ.).
10.45-11.00: Διερεύνηση των αναγκών των μαθητών για συμβουλευτική και
επαγγελματικό προσανατολισμό στο Λύκειο: η περίπτωση του νομου
Αχαΐας.
Ανδρέας Ψήνιας (Στέλεχος της Εκπαίδευσης ΠΕ86).
11.00-11.15: Η αξία της σωστής διαχείρισης του χρόνου.
Γεραρής Ηλίας (Εκπαιδευτικός ΠΕ70),
Στεργίου Μαρία (Εκπαιδευτικός ΠΕ02).
11.15-11.30: Διάλειμμα.
Α΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (Αίθουσα Β΄)
Προεδρείο: Κωνσταντίνος Αδριανουπολίτης
Εκπαιδευτικός Ερευνητής, Συγγραφέας
10.00-10.15: Οι εκπαιδευτικοί της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και οι
επιμορφώσεις τους σχετικά με τον έλεγχο του σχολικού εκφοβισμού.
Νικόλαος Μαρκολέφας (Υπεύθυνος Σ.Ε.Π. – ΚΕ.Σ.Υ. Τρίπολης).
10.15-10.30: Παιδεία, η Μόρφωση του Έλληνος Ανθρώπου.
Αναστάσιος Στάμου (Λυκειάρχης, Συγγραφέας).
10.30-10.45: Τα προγράμματα αγωγής υγείας και ο σχολικός εκφοβισμός στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών.
Νικόλαος Μαρκολέφας (Υπεύθυνος Σ.Ε.Π. – ΚΕ.ΣΥ. Τρίπολης),
Λεμονιά Μανωλά (Εκπαιδευτικός ΠΕ87.02, MSc Νοσηλευτικής).
10.45-11.00: Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός στα Άτομα με
Ειδικές Ανάγκες. Επιτακτική ανάγκη κι όχι πολυτέλεια.
Ευφροσύνη Μυργιώτη (π. Υπεύθυνη Σ.Ε.Π. ΚΕ.ΣΥ.Π. Καρδίτσας,
Υπεύθυνη Συ.Ε.Π. ΚΕ.Σ.Υ. Καρδίτσας),
Κυριακή Παντελίδου (π. Υπεύθυνη Σ.Ε.Π. ΚΕ.ΣΥ.Π. Βέροιας, Υπεύθυνη
Συ.Ε.Π. ΚΕ.Σ.Υ. Βέροιας).
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11.00-11.15: Σχεδιασμός και υλοποίηση σχεδίου δράσης για τη δημιουργία ταινίας
μικρού μήκους από μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Μαριάνθη Μυλωνά (Εκπαιδευτικός ΠΕ88.02, MSc «Διοίκηση
Εκπαιδευτικών Μονάδων»).
11.15-11.30: Διάλειμμα.
Β΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (Αίθουσα Α΄)
Προεδρείο: Γατσώρης Θεόδωρος
Διευθυντής του 1ου ΕΠΑΛ Ασπροπύργου
11.30-11.45: Γιατί υπάρχουν τα σχολεία: Μία προσέγγιση Επιστημολογικού
Ρεαλισμού.
Ξ. Α. Βαμβακερός (Δρ. Χημικός, Διευθυντής ΔΕ Δυτικής Αττικής).
11.45-12.00: Μελέτη της επίδρασης των παραγόντων της κοινωνικογνωστικής
θεωρίας της σταδιοδρομίας (scct) οι οποίοι συμβάλλουν στη διαδικασία
ανάπτυξης ενδιαφέροντος μαθητών Δευτερoβάθμιας Εκπαίδευσης
προκειμένου να ακολουθήσουν σπουδές σε πεδία STEM (Science,
Technology, Engineering and Mathematics) στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση.
Αθηνά Μητσοπούλου (ΠΕ04-02 Διδακτόρισσα).
12.00-12.15: Νέες Δομές Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Έργου: Ο Ρόλος των
Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) στον
Σχεδιασμό Πλαισίου Συμβουλευτικής Υποστήριξης.
Δρ. Ιγνάτιος Καράμηνας (Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου - ΠΕ70,
Οργανωτικός Συντονιστής 3ου ΠΕΚΕΣ Αττικής).
12.15-12.30: Το σχολείο της συμπερίληψης: ανακαλύπτοντας τη δυναμική του.
Δήμητρα Μακρή (Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ80).
12.30-12.45: Ο ρόλος των κοινωνικών επιστημών στην εκπαίδευση.
Κώστας Θεριανός (Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ78).
12.45-13.00: Αγωγή Υγείας: βασικές παραδοχές - εμπειρική έρευνα στις διατροφικές
συνήθειες μαθητών/ -τριών.
Αριστοτέλης Βαρελάς (Πρόεδρος ΚΥΣΔΕ και Διευθυντής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δ΄Αθήνας).
13.00-13.15: Η ατομική συμβουλευτική σταδιοδρομίας στο Λύκειο: το παράδειγμα
του 2ου Γενικού Λυκείου Γλυφάδας.
Μαρία Κελαϊδίτου (Στέλεχος της Εκπαίδευσης).
13.15-13.30: Η προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ επαγγελματιών και γονέων στο
πλαίσιο της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της
συμβουλευτικής.
Αναστάσιος Ασβεστάς (Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου στο 3ο
Π.Ε.Κ.Ε.Σ.).

- 407 -

ου

Πρακτικά του 1 Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου
«Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Πολιτιστικές Δραστηριότητες»

Β΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (Αίθουσα Β΄)
Προεδρείο: Βασιλική Χρυσανθοπούλου
Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνικής Λαογραφίας ΕΚΠΑ
13.30-13.45: Λαϊκός Πολιτισμός - Οικοτεχνία και Υφαντική Τέχνη. Από τον Αργαλειό
και το αδράχτι στα εργοστάσια υφαντουργίας.
Βεατρίκη Λιάκα (Εκπαιδευτικός ΠΕ01).
13.45-14.00: Ο Λαϊκός Πολιτισμός & Η Οπτική Εγγραματοσύνη στο μάθημα των
Εικαστικών της E΄ Δημοτικού.
Μαρία-Παρασκευή Μαστοράκη (Εκπαιδευτικός ΠΕ 41 Ιστορία της
Τέχνης).
14.00-14.15: Οι σχολικές εφημερίδες ως δίαυλος ανάδειξης και προσέγγισης του
λαϊκού πολιτισμού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Αικατερίνη Σχοινά (Εκπαιδευτικός ΠΕ02).
14.15-14.30: «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» – Καινοτόμες δραστηριότητες
παραγωγής οπτικοακουστικών έργων.
Γιώργος Τσάλλας (Εκπαιδευτικός Πληροφορικής),
Ευάγγελος Χαϊνάς (Κοινωνιολόγος-Εγκληματολόγος).
14.30-14.45: Η τέχνη συναντά τα μαθηματικά - Διδακτικό σενάριο που συνδυάζει τη
διδασκαλία των μαθηματικών με την τέχνη.
Βουρδέρη Αγγελική (Εκπαιδευτικός Δ/θμιας Εκπαίδευσης ΠΕ 87.02),
Κεραμειδάκη Αργυρώ (Φοιτήτρια Τμήματος Μαθηματικών ΕΚΠΑ),
Λιόλιου Γεωργία (Φοιτήτρια Τμήματος Μαθηματικών ΕΚΠΑ),
Φελέκης Γεώργιος (Φοιτητής Τμήματος Μαθηματικών ΕΚΠΑ).
14.45-15.00: Παρουσίαση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Μουσείου για τη
Διατήρηση Φυσικών Πόρων, με τίτλο «Οι Φωνές του Δάσους».
Μαρία Φοράκη (Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια).
Γ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (Αίθουσα Α΄)
Προεδρείο: Δρ. Ξανθίππη Φουλίδη
Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων ΔΔΕ Δυτικής Αττικής
13.30-13.45: Επαγγελματικός Προσανατολισμός και αγορά εργασίας, Σύγχρονη
προσέγγιση του Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
Κωνσταντίνος Αδριανουπολίτης (Εκπαιδευτικός Ερευνητής, Συγγραφέας).
13.45-14.00: Η συμβουλευτική ως αναγκαίο εργαλείο (προσέγγισης) για μια
αποτελεσματική και επιτυχημένη διοίκηση ενός σχολικού οργανισμού.
Ευστράτιος Μαρίνος (Εκπαιδευτικός ΠΕ 83).
14.00-14.15: Η νέα δομή Κ.Ε.Σ.Υ (Κέντρα εκπαιδευτικής και συμβουλευτικής
υποστήριξης) και η συνεργασία της με τα Κέντρα Εκπαίδευσης
Αειφορίας (Κ.Ε.Α).
Θεολόγος Σμυρναίος (Υπεύθυνος Σ.Ε.Π. – ΚΕ.Σ.Υ. Πειραιά).
14.15-14.30: Συμβουλευτική με στόχο την εργασιακή ενεργοποίηση γυναικών
προερχόμενων από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
Ευαγγελία Γεωργούλα (Εκπαιδευτικός ΠΕ06).
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14.30-14.45: Στερεότυπα φύλου και ευρωπαϊκές πολιτικές για την ισότητα των φύλων
στην επιλογή σταδιοδρομίας.
Γεώργιος Φλωράκος (απόφοιτος ΑΣΠΑΙΤΕ/ΠΕΣΥΠ Αθήνας),
Ελένη Κιούση (εκπαιδευτικός, απόφοιτη ΑΣΠΑΙΤΕ/ΠΕΣΥΠ Αθήνας),
Παναγιώτης Μακρυγιάννης (Εκπαιδευτικός ΠΕ 86.00),
Ευάγγελος Χ. Παπακίτσος (Μέλος ΕΔΙΠ).
14.45-15.00: Εκπαιδευτικές και Επαγγελματικές Επιλογές των Εφήβων. Ο
Παράγοντας Φύλο.
Παπατόλια Σοφία (Εκπαιδευτικός ΠΕ70. ΕΑΕ),
Τσιβγιούρας Στέργιος (Εκπαιδευτικός ΠΕ70).
15.00-15.15: Λήψη απόφασης: μια προσέγγιση συνδεδεμένη με την προπονητική και
έχει αποτέλεσμα την προσωπική εξέλιξη.
Εμμανουήλ Μουλιανιτάκης (Εκπαιδευτικός ΠΕ11).
15.15-15.30: Η κατάσταση της συμβουλευτικής στους Ρομά στην Ελλάδα.
Ευάγγελος Χαϊνάς (Κοινωνικός Επιστήμονας - Εγκληματολόγος Σύμβουλος Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού).
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ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ
Α΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (Αίθουσα Α΄)
Προεδρείο: Καλαϊτζόγλου Ελευθέριος
Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών Θεμάτων ΔΔΕ Δυτικής Αττικής
10.00-10.15: Συγκρότηση δικτύου «αυτό εποπτείας» Υπευθύνων ΚΕΣΥΠ Αττικής.
Θανάσης Νικολαΐδης (Υπεύθυνος Σ.Ε.Π. – ΚΕ.Σ.Υ. Γ΄ Αθήνας),
Παναγιώτα Οικονομάκου (Υπεύθυνη Σ.Ε.Π. – ΚΕ.Σ.Υ. Γ΄ Αθήνας),
Αριστέα Γιαννακοπούλου (Υπεύθυνη Σ.Ε.Π. – ΚΕ.Σ.Υ. Α΄ Πειραιά),
Ευάγγελος Θεολογής (Υπεύθυνος Σ.Ε.Π. – ΚΕ.Σ.Υ. Δυτ. Αττικής).
10.15-10.30: Ο συμβουλευτικός ρόλος του εκπαιδευτικού στο ελληνικό σχολείο προς
τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ο σχεδιασμός κατάλληλων
παιδαγωγικών παρεμβάσεων [σύνδεση με Skype].
Ευαγγελία Κανάλη (Στέλεχος Εκπαίδευσης ΠΕ02).
10.30-10.45: Δημιουργία Κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης με ενσωμάτωση νέων
τεχνολογιών σε καινοτόμα πλαίσια με επίκεντρο τις δεξιότητες των
μαθητών ειδικής αγωγής.
Ανθή Αγγελάκη (Εκπαιδευτικός ΠΕ70),
Ειρήνη Βογιατζάκη (Εκπαιδευτικός ΠΕ87.02).
10.45-11.00: Η βιωματική μάθηση ως παράγοντας προσωπικής και επαγγελματικής
ανάπτυξης στην εκπαίδευση ενηλίκων.
Φωφώ Χαραλαμπάκη (Ερευνήτρια).
11.00-11.15: Το eTwinning ένα δυναμικό περιβάλλον ενεργητικής και
μετασχηματιστικής μάθησης στην υλοποίηση πολιτιστικών δράσεων
Μελέτη περίπτωσης: το twinspace ως κιβωτός πολιτισμού, οι δράσεις
των μαθητών και ο αντίκτυπος.
Κερά Ελευθερία (Εκπαιδευτικός ΠΕ02, Διδακτόρρισα).
11.15-11.30: Διάλειμμα.
Β΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (Αίθουσα Α΄)
Προεδρείο: Μακρυγιάννης Παναγιώτης
Πρόεδρος Ε.Ε.Τ.Ε.Κ.
11.30-11.45: Διαπολιτισμική Συμβουλευτική.
Νατάσσα Σαρρή (Εκπαιδευτικός ΠΕ70),
Αγγελική Σαγιά (ΠΕ30, 1ο ΚΕΣΥ Α΄Αθήνας).
11.45-12.00: Η συμβολή της θρησκείας στη Διαπολιτισμική εκπαίδευση.
Πλακωτή Ελένη (Δρ., Διευθύντρια Μουσικού Γυμνασίου με Λυκειακές
τάξεις Αλεξανδρούπολης).
12.00-12.15: Γνώσεις και δεξιότητες του Συμβούλου στο πεδίο της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας.
Ευάγγελος Χαϊνάς (Κοινωνιολόγος-Εγκληματολόγος, Σύμβουλος),
Αθανάσιος
Τρίγκας
(Εκπαιδευτικός,
Υποδιευθυντής
Δ.Ι.Ε.Κ.
Αμπελοκήπων).
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12.15-12.30: Διαπολιτισμική επάρκεια και ετοιμότητα των εκπαιδευτικών: εμπόδια,
υφιστάμενες πρακτικές και καινοτόμα προγράμματα.
Μπούτσκου Λεμονιά (Εκπαιδευτικός ΠΕ03, Υπ. Δρ. Παντείου
Πανεπιστημίου).
12.30-12.45: H διαδικασία συμβουλευτικής στους Ρομά: Τα προσόντα, οι γνώσεις και
οι δεξιότητες του Συμβούλου.
Ευάγγελος Χαϊνάς (Κοινωνικός Επιστήμονας - Εγκληματολόγος Σύμβουλος Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού).
12.45-13.00: H μελέτη της εικόνας του εαυτού των καθηγητών ειδικότητας ως
μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση
και Κατάρτιση.
Δημήτριος Κοτσιφάκος (Διδάκτορας, Εκπαιδευτικός ΠΕ 84).
13.00-13.15: Συμπεράσματα - Λήξη συνεδρίου.
Παραλαβή βεβαιώσεων
13.30-15.30: Γνωρίζουμε την Ελευσίνα:
α) Περίπατος-ξενάγηση από την καλλιτεχνική ομάδα ΕλευσίναΠολιτιστική πρωτεύσουσα της Ευρώπης 2021.
Συνάντηση στο Γραφείο του Οργανισμού Ελευσίνα-Πολιτιστική
πρωτεύσουσα της Ευρώπης 2021, Παλαιός Σιδηροδρομικός Σταθμός
β) Ελευσίνια Μυστήρια: Βασιλική Βουλτσίδου, ξεναγός, εκπαιδευτικός.
Συνάντηση στον Αρχαιολογικό Χώρο Ελευσίνας.
Αναρτημένες ανακοινώσεις (posters)
 Δημιουργικότητα στο Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό. Πρόταση
Δημιουργικών παρεμβάσεων σε Ολοκληρωμένο Μοντέλο Επαγγελματικού
Προσανατολισμού.
Θεοδωρακάκη Ασπασία (Εκπαιδευτικός ΠΕ04).
 «Άννα είναι μόνο … δύο!»: Διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία του
αποσπάσματος «Από το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ» στα Κείμενα
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β΄ Γυμνασίου με άξονες τη Συμβουλευτική, τον
Επαγγελματικό Προσανατολισμό και την αξιοποίηση της Τέχνης του
Κινηματογράφου στην εκπαίδευση.
Ακριτίδου Παρασκευή (Εκπαιδευτικός ΠΕ02).
 «Μικροί Μουσειολόγοι»: ένα εκπαιδευτικό σενάριο επαγγελματικού
προσανατολισμού με αφορμή το απόσπασμα του Παπατρέχα στα Κείμενα
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ΄ Γυμνασίου.
Ελένη Λαμπάκη (Εκπαιδευτικός ΠΕ02).
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αδριανουπολίτης Κωνσταντίνος, Εκπαιδευτικός, ερευνητής, συγγραφέας.
Αθανασοπούλου Γεωργία, τ. Σχολική Σύμβουλος ΠΕ05.
Αναστάσιος Ασβεστάς, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου στο 3ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ.
Αντωνίου Θεόδωρος, Δρ. Επιστήμες Αγωγής.
Βαμβακερός Ξενοφών, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής.
Βασιλειάδου Σ. Μαρία, MD GP, Αν. Καθηγήτρια Παν/μιου Αθηνών.
Βενέτης Σταμάτης, Προϊστάμενος ΚΕΣΥ Δυτικής Αττικής.
Βιολέτης Αναστάσιος, Διευθυντής του 1ου ΓΕΛ Άνω Λιοσίων.
Βόντσα Βασιλική, Δ/τρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης.
Γκασούκα Μαρία, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Γουβιάς Διονύσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Δρόσος Νίκος (PhD), Ψυχολόγος - Επαγγελματικός σύμβουλος, Επιστημονικός
συνεργάτης Πανεπιστημίου Αθηνών.
Καλαβά-Μυλωνά Νίνα, Δρ. Συμβουλευτικής & Επ. Προσανατολισμού .
Καλούρη Ράνυ, Καθηγήτρια Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ).
Καράμηνας Ιγνάτιος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου -ΠΕ70 -Οργανωτικός
Συντονιστής 3ου ΠΕΚΕΣ Αττικής.
Κατσαμπούρη Φωτεινή, Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών, Σύμβουλος Προσανατολισμού.
Κατσίγιαννη Ευγενία, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, εκπ/κός, M.Sc.
Κοντζίνου Ιωάννα, Υπεύθυνη Σ.Ε.Π. – ΚΕ.Σ.Υ. Α΄ Αθήνας, εκπ/κός, M.Sc.
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